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Kuidas saaks hüpata rongilt maha?
Hüpata maha ja pikali heita
vaiguste karuste põõsaste taha
kust ühegi vagunisaatja poolt
sind ei leita?
Pikali heita
ja näsida niisket ristikuõit ja
silmad kesk tolmavat karukolda
äkitselt olla
see mida muidu iial ei olda
JÄÄJA
ja mitte möödasõitja?
/Jaan Kross/

Austatud laulu- ja pillikooride juhatajad,
lauljad ja mängijad, toetajad, aitajad,
kaasamõtlejad!
Suur aitäh teile kõigile: nomineerituile ja auhinnasaajaile,
veel mitte nomineeritutele ja veel mitte auhindu saanutele.
Teie käes olev aastaraamat on ajalooline dokument, mille
kõigist aastakäikudest koorub välja Eesti koori- ja puhkpillimuusika kogupilt.
Soovin, et te kõik oleksite sellel pildil.

Lugupidamisega
Raul Talmar
Eesti Kooriühingu esimees
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aastakontserdi kava
Kadri Hunt (1964), Mari Poll (1987),
tekst Kadri Hunt
Viiulil Anna Lotta Karu, klaveril Kadri Hunt
Tallinna Muusikakeskkooli mudilaskoor,
dirigent Jaanika Kuusik

Kui sa vaatad pilvelaevu

Veljo Tormis (1930), seade Ene Salumäe
Ene Salumäe orelil

Laulu algus

George Gerswin (1898-1937),
seade Warren Barker
Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester,
dirigent Tarmo Kivisilla

The Symphonic Gershwin

Ēriks Ešenvalds (1977), Andrejs Eglītis
(1912-2006)
Kadri Hunt, Henrik Visnapuu (1890-1951)
Vibrafonil Heigo Rosin
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor,
dirigent Peeter Perens

Brīvība / Vabadus

Gustav Ernesaks (1908-1993)
Eeva Talsi (1988), Aapo Ilves,
seade Hain Hõlpus
Üle-eestiline tütarlastekoor,
dirigent Vilve Maide

Päev läeb puudele punane
Üle ilma
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Kandlemängija

David Lang (1957)
Kammernaiskoor Sireen,
dirigent Tiiu Sinipalu

I Want to Live

Sergei Rahmaninov (1873-1943)

Blažen muž / Õnnis on inimene
(Koguöine jumalateenistus)
Tuljak

Miina Härma (1864-1941),
Karl Ferdinand Karlson
Tartu ülikooli kammerkoor,
dirigent Triin Koch

Kontserti juhib Tõnu Oja
Kunstilised juhid: Rasmus Puur ja Tõnu Oja
Signatuurid: Rasmus Puur
Vahetekstid: Tõnu Oja
Video: Piibe Piirma, Külli Mariste
Kontserti kannab üle Klassikaraadio, salvestab Tallinna Televisioon.
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aasta koor
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E STuudio noortekoor
Peadirigent Külli Lokko
Esitaja: Tiigi Seltsimaja, Eesti Segakooride Liit

E STuudio noortekoori lõi dirigent Külli Lokko 2013. a Heino Elleri nim Tartu
Muusikakooli kooristuudio juurde. Kooris laulavad erinevate kõrgkoolide
üliõpilased ning Elleri kooli, HTG ja MHG õpilased. Koori repertuaar on
olnud vaheldusrikas, mis seab lauljatele pidevalt uusi ja huvitavaid väljakutseid. Kõige rohkem on lauldud eesti ja maailma kaasaegset koorimuusikat.
2016. a on olnud E STuudio noortekoori jaoks tegude- ja saavutusterohke.
Esinemiste hulka kuuluvad:

• kontserdid koos Uku Suviste ja Nele-Liis Vaiksooga;
• kontsert Eurovisiooni hittidest Vanemuise kontserdimajas;
• kontsertprojekt „Taevas kõlab tähti” koos tšellokvartetiga C-Jam;
• osalemine Eesti Laulu finaalkontserdil Saku Suurhallis;
• Charles Gounod’ „Missa Solemnise” ettekanne Tartu Pauluse kirikus;
• esinemised Elleri kooli kooridirigeerimise eriala riigieksamil;
• kontsertprojektid Tartu Pauluse kirikus ning mujal Eestis;
• koostöö rockansambliga X–Panda (koor laulis sisse CD „Reflections”
kooripartiid);
• esinemine Eesti taasiseseisvumispäeva 25. aastapäevale pühendatud
kontserdil Tallinnas Toompeal ning Riigikogu saalis;
• esinemine Tartu kirikumuusikapäeval Maarja kirikus;
• kontsert Riigikogu esimehe aastalõpu vastuvõtul Tallinnas Niguliste
kirikus;
• traditsioonilised E STuudio aastalõpukontserdid.
Kõige säravamaks saavutuseks 2016. a oli Grand Prix rahvusvahelisel
Euroopa karikasarja koorikonkursil „Seghizzi 2016” Itaalias. Koor osales
konkursil kolmes võistluskategoorias, kaasaegse koorimuusika kategoorias saavutati kaks I kohta ning folgikategoorias III koht. Koor pälvis ka
parima segakoori ning parimate võistluskavade eripreemia. Külli Lokkole
omistati konkursi parima dirigendi preemia.
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Konkursi raames astus koor lavale koguni kuus korda erinevate kategooriate
poolfinaalides ja finaalides. Kokku osales konkursil 15 koori.
Enim osalejaid oli folkmuusika ja kaasaegse muusika kategooriates, kus
oli edukas E Stuudio. Lisaks autasustati peapreemiaga koori esitust spetsiaalselt konkursiks kirjutatud lugude kategoorias.
2016. a alguses omistati E STuudio noortekoorile Tartu linna esinduskollektiivi nimetus.
Rõõmustava üllatuse valmistas koorile saabunud kutse 2017. a juulis toimuvale Cheltenhami muusikafestivalile Suurbritannias, kuhu minnakse
kaasaegse Eesti koorimuusika kavadega.
Ja et E STuudio noortekoor pole ainult paduklassikat viljelev tõsine kollektiiv, sellest annab tunnistust nakatav-lustlik popkontsert Eurovint, mis
teist aastat järjest tõi aasta lõpus kokku mitu saalitäit tänulikku publikut.
E STuudio noortekoori dirigendid-koormeistrid on Eliisa Sakarias, Jaanus
Karlson ning Kärolin Orav. Koori peadirigent on Elleri kooristuudio juhataja
Külli Lokko, kes on E STuudio koore dirigeerinud 26 aastat.
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Kammerkoor Helü
Dirigent Küllike Joosing
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Kammerkoor Helü (endine E STuudio kammerkoor) on asutatud 2004. a.
Koori kutsus ellu Külli Lokko, alates 2009. a-st juhatab koori Küllike
Joosing. Koor on andnud mitmeid kontserte ja teinud koostööprojekte
erinevate muusikakollektiividega. Igal aastal on võetud kavasse mõni
pikem ja nõudlikum teos. 2015. a kevadel esitati Ola Gjeilo teosed „Dark
Night of the Soul” ja „Luminous Night of the Soul” koorile, klaverile ja
keelpillikvartetile. Sama aasta lõpus kõlas koori esituses Veljo Tormise
teos „Tornikell minu külas”.
2016. a üheks olulisemaks esinemiseks oli Tõnu Kõrvitsa teose „Kreegi
vihik” ettekanne koos Tartu ülikooli kammerkoori ning Üle-eestilise Noorte
Sümfooniaorkestriga.
2016. aasta saavutuste hulka võib lugeda:

• I koht Eesti Kammerkooride festivali B-kategoorias (98 punkti), eripreemia festivali parima kava eest ning eripreemiana pääs rahvusvahelisele
koorifestivalile „Tallinn 2017”, festivali parima dirigendi preemia pälvis
Küllike Joosing;
• II koht segakooride kategoorias 70. rahvusvahelisel koorifestivalil
Llangollen Eisteddfod Walesis. Koor otsustas selle konkursi järgselt vahetada nime ja tegutseda edaspidi kammerkoor Helü nime all;
• I koht rahvusvahelisel pop/jazz kooride konkurss-festivalil Valgas.
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Kammernaiskoor Sireen
Dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk
Esitaja: Tallinna Ülikooli naiskoor

2011. a novembris loodud kammernaiskoor Sireen seob dirigentide Ülle
Tuisu ja Tiiu Sinipalu käe all naiskoorile omase heliseva ja mitmekülgse
kõlavärvi kammerlikult selge vokaaliga.
Koor on esinenud kiviklibustest randadest auväärsete kontsertsaalideni,
Eesti esimesel klassikalise muusika reivil ja mitmel Tallinn Music Weekil.
Koor on oma esitustes eksperimenteeriv ja julge koostööks žanriülesteks
kooslusteks, rikastades sellega ümbritsevat kultuuriruumi, inspireerides
heliloojaid ja saavutades kindla koha Eesti muusikaelus.
Märkimisväärne on Sireeni puhul ka silmapaistva ja omanäolise visuaalse
stiili (fotod, kavade kujundus jms) osa koori näo kujundamisel.
Üheks 2016. a väljapaistvamaks saavutuseks on Sireenil debüütplaadi
„Terra Incognita” salvestus. Plaadil kõlab nii uudisloomingut Eesti noore
põlvkonna heliloojatelt Sander Pehkilt ja Maria Kõrvitsalt kui ka valitud
teoseid maailmakuulsatelt autoritelt: Tõnu Kõrvits, Eric Whitacre, Igor
Stravinski jt.
Kontserttegevus 2016:

• „Õhtulaul” Viimsi Püha Jakobi kirikus (kavas Tubin, Nystedt, Stravinski,
Pehk, Schumann);
• esinemine festivali Tallinn Music Week avapeol Kultuurikatlas koos briti
post-punk legendiga The Membranes;
• osalemine üle-eestilisel nais- ja neidudekooride laulupäeval „Üle
Maarjamaa” Pärnus;
• kontsert Rapla kirikus Rapla Kirikumuusika Festivali raames koos Ameerika
Talentide Sümfooniaorkestriga YOA;
• debüütplaadi „Terra Incognita” esitluskontsert Tallinna Filharmoonia
• Mustpeade majas (kavas Pehk, Schumann, Nystedt, Veevo,Kõrvits jt.).
Kaastegevad: visuaal - Rihhard Krüüner, Meelis Lusmägi; instrumentaalansambel; koreograaf Kadri Sirel;
• rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Tallinnas Oleviste kirikus ja
Depoo turul (kavas Uusberg, Stravinski, Veevo jt);
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• jõuluootuskontsert Keila SOS Lastekülas (koostöös Eesti Kammerkooride
Liiduga);
• „Öökontsert” Tallinna Adventkirikus (kavas Ešenvalds, Kreek, Brahms jt).
8.-9. aprillil 2016 Jõhvi Kontserdimajas toimunud XII Eesti Kammerkooride
Festivalil võitis Sireen A-kategooria kammermees- ja naiskooride kategoorias I koha ja pääses festivali Grand Prix’ vooru.
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Lehtse Kammerkoor
Dirigendid Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Lehtse Kammerkoor alustas tegevust 1980. a sügisel Lehtse Kultuurimajas.
Asutamisest tänaseni on koori põhidirigendiks Tiiu Tikkerber, 1998. a.
liitus kooriga dirigent Kaido Janke ja 2009. aastast tuli Kaido asemele
dirigendiks Jaanus Väljaots. Hetkel on kooris 22 erinevate elukutsetega
lauljat vanuses 18-68.
Koori noodimapp sisaldab teoseid vanast koorimuusikast kaasaja autoriteni, rahvalauludest suurvormideni. Koor on korduvalt osalenud segakooride võistulaulmisel Tuljak, esinemas on käidud Eestist kaugemalgi. Tänu
mitmekülgsete võimetega inimestele on lavale toodud rida meeleolukaid
muusikalavastusi, mis, arvestades Lehtse väiksust ja koorilauljate piiratud arvu, on tõeliselt hämmastav saavutus. Lavastuste ettevalmistamisel
lööb kaasa pea pool alevirahvast, sest dekoratsioonid ja kostüümid tuleb
valmis teha, reklaam laiali saata jmt. Suure lusti ja kaasaelamisega on
lavastusi esitatud mitte ainult Lehtses, vaid ka kaugemal, ja igal pool on
saalid tänulikku publikut tulvil. Võib julgesti öelda, et Lehtse koor on pop!
Lehtse koorist on võrsunud mitmeid praeguseks tuntud lauljaid, nimetame siinkohal Reigo Tamme ja Elina Borni, kes on ka lavastustes kaasa
teinud. Muusikalavastuste nimistusse kuuluvad: K. A. Hermanni lauleldus „Uku ja Vanemuine”, etendus „Kalevipoeg Soomest laudu toomas”,
Rodgers-Hammersteini muusikal „Oklahoma”, Jara Beneši „Haljal aasal”
ja viimasena 2016. a Stephen Schwartzi „Pagariproua”. Kevadel tähistas Lehtse koor selle lavastusega oma tegutsemise 35. aastapäeva.
Lehtse Kammerkoor on käinud esinemas ka Poolas, praegu valmistutakse
kevadiseks kontsertreisiks Itaaliasse.
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Meeskoor Sakala
Dirigendid Kadi Ritsing ja Liisi Toomsalu
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Viljandi meeskoor Sakala on Viljandimaal ja Valgamaal ainus tegutsev
meeskoor ning meestelaulu traditsiooni elav kandja Viljandis ja LõunaEestis. Kooris on 35 lauljat.
Sakala meeskoori repertuaaris on nii klassikalisi kui rahvalikke meeskoorilaule. Kooril on oma meesansambel Topelt Hellad Kellad, mis saavutas
2016. a EMLS meesansamblite võistulaulmisel I koha. Viljandi Linnavalitsus
kutsus meeskoori oma delegatsiooniga kaasa Norrasse, rahvusvahelistele
36. hansapäevadele Bergenis. Koori audirigendiks on Roman Toi, kes kandis
oma 100. sünnipäeval Sakala meeskoori lipsu ning kellele meeskoor Sakala
saatis ka oma videotervituse.
Koori tegevus 2016 aastal:

• koori topeltkvartett tervitas president Ilvest tema pulmas;
• meeskoori Sakala ansambel Topelt Hellad Kellad saavutas EMLS meesansamblite võistulaulmisel A-grupis I-II koha;
• topeltkvarteti kontsert Mustla rahvamajas;
• Viljandi valla kontsertaktus EV 98;
• nelja koori ühiskontsert „Puhkuse veedame kõik Viljandis” (Meeskoor
Sakala, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Forestalia ja Viljandimaa Kammerkoor);
• kontsert Võru kultuurimajas Kannel koos Võru naiskooriga Kannel;
• Viljandi poistekoori Mulgi Jõmmid 10. aastapäeva kontsert (meeskoor
Sakala esines koos poistekooriga);
• koori esindus Soomes Porvoon Mieslaulajat 75. sünnipäeval (Sakala ja
Porvoo sõprussuhe on kestnud 48 aastat);
• kontsert Viljandis „On meeles mul meloodia” koos Eesti Rahvusraamatukogu
naiskooriga;
• Norras, Bergenis 36. rahvusvahelised hansapäevad: kontsert koos Bergen
Studentersangforeningi ja Imanta Valmiera kooridega, esinemine pealaval;
• esinemine „Roman Toi 100” näituse avamisele Viljandi Veetornis;
• meeskoori videotervitus Roman Toile tema 100. sünnipäeval;
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• esinemine koos Viljandi Kammerkooriga Viljandis Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäeval;
• kontsert Karksi kirikus Karksi IX meefestivali avamisel;
• Steinkjei Manssangforening ja Sakala ühiskontsert Viljandis;
• esinemine juubeliteenistusel Viljandi Pauluse kirik 150;
• Alo Ritsing 80 kontserdid Tartu Ülikooli aulas ja Tallinna Mustpeade
majas;
• osalemine Lõuna-Eesti meeskooride laulupäeval;
• jõulukontsert koos Viljandi poistekooriga.
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Saue Poistekoor
Dirigent Elviira Alamaa
Esitajad: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, Eesti Kooriühingu
Muusikanõukogu

Saue Poistekoor on loodud 1997. a Saue Muusikakooli juurde. Koor on kasvanud aasta-aastalt suuremaks ja praeguseks laulab kooris kokku 180
poissi. Koori mõju poistelaulu populariseerimisel on nii kohalikul kui ka
maakondlikul tasandil märkimisväärselt suur.
Saue Poistekoorile on õpilaskooride kategooriasse laulmisel korduvalt omistatud I kategooria. Koor võtab alati osa noorte- ja üldlaulupidudest ning
Eesti Meestelaulu Seltsi laulupäevadest.
2016. aasta väljapaistvamad saavutused:

• kontsertreis Rootsi, kus esineti koos Hortlaxi meeskooriga Piteas Studio
Acustikum saalis;
• II koht A-kategoorias EMLS poistekooride võistulaulmisel;
• III koht Valgas toimunud III rahvusvahelisel pop/jazzkooride konkurssfestivalil „Lauluragin 2016”.

Poistekoori koormeister on Ulvi Kanter, kontsertmeister Priidik Purga,
ettevalmistuskoori dirigent Oliver Povel-Puusepp.
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Tallinna Muusikakeskkooli
noortekoor
Dirigent Ingrid Kõrvits
Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool

Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor on välja kasvanud TMKK lastekoorist ning tegutseb noortekoori nime all alates 2008. a-st. Koori dirigent on
Ingrid Kõrvits, hääleseadja ning koormeister Jaanika Kuusik. Koori kuuluvad lauljad vanuses 14–19 aastat, kes õpivad erialana mõnda instrumenti,
laulmist, koorijuhtimist või muusikateooriat.
Noortekooril on aktiivne kontserditegevus. Esinetud on mitmel pool Eestis,
samuti Saksamaal, Hispaanias, Austrias, Küprosel, Inglismaal, Ungaris,
Kreekas, Itaalias, USAs ja Bahamal. Osa on võetud laulupidudest ning mitmetest muusikaprojektidest koostöös erinevate muusikakollektiivide ning
paljude tuntud dirigentide ja heliloojatega.
TMKK noortekoor on olnud edukas mitmetel rahvusvahelistel festivalidel
ja konkurssidel.
Kooril on ilmunud kaks CD-d: 2009 „Heliseb väljadel” ning 2015 „Magnificat”.
2016. a oli koorile traditsiooniliselt aktiivne ja mitmekülgne, aasta kulminatsiooniks võib pidada kontserdireisi USAsse ja Bahama saartele, samuti
osalemist Eesti Kontserdi Eesti kooriklassika projektis koostöös Eesti
Rahvusmeeskoori, Ellerheina tütarlastekoori ja dirigent Mikk Üleojaga.
Kooli õpilastele on koostöö professionaalsete muusikutega äärmiselt inspireeriv ja arendav, see annab ka ettekujutust nende tulevasest karjäärist
ja nõudmistest sellel arenguteel.
Kontserdid 2016. aastal:

• esinemine TMKK kooride kevadkontserdil Lauluväljaku Klaassaalis;
• osalemine nais- ja neidudekooride laulupäeval „Üle Maarjamaa” Pärnus;
• kontsert Annapolise (USA) The First Presbyterian Church’is;
• esinemised Washingtoni lastehaiglas ja Eesti suursaadiku residentsis;
• kontsert New Yorgi Skandinaavia majas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeval;
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• kontsert Trinity Methodist Church’is Nassaus (Bahama);
• kontsert St. Matthew’s Anglican Church’is Nassaus;
• kontsert Miami (USA) The First Presbyterian Church’is;
• esinemine jumalateenistusel Miami The First Presbyterian Church’is;
• esinemine Eesti uue koorimuusika kontserdil „Veel” Tallinna metodisti
kirikus;
• esinemine TMKK kooride advendikontserdil Tallinna metodisti kirikus;
• esinemine neidudekooride kontserdil „Jõulupuudutus” Tallinna Jaani
kirikus.
Suurvormid ja koostööprojektid 2016. aastal:

• koostöö TMKK kammerkoori ja Virumaa Kammerorkestriga, kontserdid
Rakveres ja Tallinnas, kavas Antonio Vivaldi „Gloria” ning Tõnu Kõrvitsa
„Kreegi vihik”;
• Gustav Holsti „Planeedid” kontserdid Narvas ja Tallinnas, koostöö ERSO
ja dirigent Nikolai Aleksejeviga;
• „Eesti kooriklassika” kontserdid Tartus, Tallinnas ja Pärnus, koostöö
Ellerheina ja RAMiga, dirigent Mikk Üleoja;
• koostöö kontserdil „Veel” tütarlastekooriga Ellerhein.

Osavõtt festivalidest:

17.-29.08 kontserdireis USAsse ja Bahama saartele – viis täispikka ja kolm
lühemat kontserti, esinemine Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeval New Yorgis; osalemine ainsa Euroopa koorina VIII America Cantat
festivalil Bahamal. Kavas peamiselt eesti heliloojate, aga ka soome, rootsi,
inglise, argentiina ja ameerika heliloojate teosed. Publikul oli väga suur
huvi eesti koorimuusika vastu.
Salvestused:

• telesalvestus projekti „Üks koorilaul” raames Pärnu kontserdimajas
koos Ellerheina ja RAMiga, dirigent Mikk Üleoja;
• telesalvestus projekti „Üks koorilaul” raames Estonia kontserdisaalis.
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Tehnikaülikooli Akadeemiline
Meeskoor
Peadirigent Peeter Perens
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor on asutatud 15. detsembril 1945
ning hooajal 2015/16 tähistas meeskoor 70. juubelihooaega. Kooris tegutses
aktiivseid tegevliikmeid 78 lauluvenda.
Juubelihooaeg oli meeskoorile intensiivne, kokku anti kümneid kontserte
üle Eesti kui piiri taga, millest ära märgime järgmised:
Sügishooajal, täpsemalt oktoobris ja novembris korraldas meeskoor
üle-eestilise kontserttuuri „Topelttuur”, mis hõlmas 8 kontserti (2 kontserti Põltsamaal, üks Viljandis, Kuressaares, Rakveres, Paides, Türil ja
Raplas), kuhu kaasati 7 kohapealset poistekoori ja noorte meeskoori koos
ca 200 noore lauljaga.
Publikut oli kokku pea 1500 inimest. Keskmiselt oli kontserdil laval 53
meest.
Meeskoori juhatus peab nimetatud tuuridel poistekooride kaasamist oluliseks, innustamaks meeskooride järelkasvu. TAMi üheks eesmärgiks on tõsta
Eesti meestelaulu tuleviku huvi koorilaulutraditsioonide jätkamise osas.
Kevadhooajal esitas koor ballaadide kontserdisarja Pärnus, Tartus ja
Tallinnas. Pärnu ning Tartu kontsertidel olid kaastegevad jällegi kohalikud
poistekoorid. Tallinna kontserdil esineti koos tänase Eesti tuntuima ooperisolistiga Ain Angeriga. Kevadhooaeg kulmineerus TAMi ja Ain Angeri ühiskontserdiga märtsikuises Londonis (St James' Church Piccadilly) ja Walesis.
Juunikuus käis TAM kontsertreisil Lõuna-Saksamaal Freiburgi lähistel, kus
tutvustati Eesti meeskoorilaulu ja ka koorilaulutraditsioone üldisemalt.
Juubelihooajal olid meeskoori peadirigent Peeter Perens ja dirigent Siim Selis.
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Tallinna Tehnikaülikooli
Akadeemiline Naiskoor
Dirigendid Aivar Leštšinski ja Jana Perens
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor asutati 1951. a. Koori üks
asutaja ja esimene dirigent oli Alma Tamm. Hetkel on koori dirigentideks
Jana Perens ja Aivar Leštšinski, hääleseadjateks Kalev Keeroja ja Anu-Mari
Uuspõld. Kooris laulavad nii praegused kui ka endised tudengid erinevatest
ülikoolidest ning hetkel ulatub lauljate arv 60ni. Aastate vältel on koori
alati iseloomustanud positiivsus ja teotahe.
Koori repertuaar on olnud aastate lõikes väga lai. Ette on kantud selliseid
suurvorme nagu Franz Schuberti Missa G-duur jms. Aegade jooksul on
esitatud erinevaid muusikastiile, sealhulgas klassikalisi suurvorme, folkmuusikat, modernseid kompositsioone, dzässilikke viise, töötlusi populaarsetest muusikapaladest ning osaletud popansambli muusikalises projektis.
Koori 50. sünnipäevaks valmis esimene CD, mis sisaldab kahe toona alles
noore Eesti helilooja teoseid – Mart Siimeri „Igavik lapses” ja Urmas Sisaski
„Kantaat armastusele”. Viimane teos on kirjutatud spetsiaalselt Tallinna
Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori juubeliks. 55. hooajal lisandus
plaatide nimekirja veel üks CD – „Nagu puhas mõte”. 2008. a lõpuks valmis
ühisplaat Kaire Vilgatsi ja Urmas Lattikase džassbändiga. Viljakas koostöö jätkus ja Urmas Lattikas kirjutas koorile 60. sünnipäevaks tsükli „Aja
laulud”, mis jäädvustati ka samanimelisele helikandjale. 60. sünnipäevaks
valmis kooril ka raamat, mis naiskoorile omases mõnusas võtmes võttis
kokku kõik senitehtu.
Koor püüab vähemalt korra aastas organiseerida ühe välisreisi. Kontserte
on antud kõikjal Skandinaaviamaades ja Balti riikides, Ungaris, Saksamaal,
Itaalias, Suurbritannias, Venemaal, Hispaanias, Tšehhis, Kreekas, USA-s ja
Kanadas. 2015. a suvel käidi Eestit esindamas Lissabonis toimunud koorifestivalil, kus võideti kuld- ja hõbemedal.
2016. aasta tegemised:

• osalemine kontserdil Arvo Ratassepp 90 Tallinna Ülikooli aulas;
• kontserttuur „Mis te teete, teise pere rahvas”;
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• kevade tervitamine Musumäel;
• osalemine üle-eestilisel nais-ja neidudekooride laulupäeval „Üle
Maarjamaa” Pärnus;
• koori 65. sünnipäeva tähistamine kontsertidega Kultuurikatlas, millele
järgnes ka sünnipäevapidu;
• jõulukontsert „Tule ja vii jõuluvalgus koju”.
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Tartu Ülikooli kammerkoor
Peadirigent Triin Koch
Esitajad: TÜ Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor, Eesti Kammerkooride Liit

Tartu Ülikooli kammerkoor on 1971. a Vaike Uibopuu ja Tiiu Otsuse poolt
asutatud ülikoolikoor, kus laulavad Tartu ülikooli üliõpilased, vilistlased
ja koori mõttekaaslased. Kammerkoor kuulub Eesti Üliõpilaskooride Liitu
ja Eesti Kammerkooride Liitu.
Tartu Ülikooli kammerkoor on järjepidevalt tegutsenud 45 aastat ning
selle repertuaaris on oluline koht Eesti koorimuusikaklassikal, aga ka
kaasaegsete Eesti heliloojate loomingul ning eri ajastute välismaiste heliloojate teostel. Tartu Ülikooli Kammerkoor paistab silma hea vokaali ja
tundliku esituse poolest, lauljad suhtuvad südamlikkusega kõigisse oma
ettevõtmistesse ja muusikasse, mida nad koos loovad. Viimased 15 aastat
on koori juhatanud Triin Koch.
2016 kevadel tähistas koor oma 45. sünnipäeva suursuguse kontsert-etendusega „Südamepeitjate planeet”. Ühe eesti harrastuskoori jaoks võrdlemisi
harukordsel ettevõtmisel seoti tehniliselt nõudlik koorimuusika erinevate
lavastuslike võtete ja tantsuga. Lavastust etendati seitsmel korral. Tegu
oli koori enda produktsiooniga, mis toimus Tartu Raadi angaaris. Angaari
koristas koor omade jõududega, tutvustades seda paika ühe potentsiaalse
kultuurikesusena. Etenduse lavastas Jaanus Tepomees, teksti kirjutas spetsiaalselt koori juubeliks Kristiina Ehin. Etendust mängiti kolm korda ka
2016. aasta septembris „Draama” festivali raames. Publiku, sh kriitikute
tagasiside oli äärmiselt soe ja tunnustav. Eriliselt tõsteti esile koorilauljate
näitlejameisterlikkust lisaks muusikalisele teostusele.
Lisaks sellele suurprojektile osales koor kahel konkursil: XIII Eesti kammerkooride festivalil Jõhvis võideti kooride üldarvestuses Grand Prix ja
A-kategooria kammerkooride kategoorias III koht ning Euroopa ühel tugevaimal koorikonkursil, Debrecenis toimunud XXVII rahvusvahelisel Béla
Bartóki koorifestivalil saavutati segakooride kategoorias IV koht.
2016. a sügisel juhatas koori külalisdirigent Lodewijk van der Ree, kellega osaleti novembri lõpus Kooriühingu uue muusika kontserdil „Veel”
ning kammerkooride võistulaulmise Grand Prix’ võitjana lauldakse Eesti
Kontserdi sarjas „Helisevad šedöövrid Kadriorus” 2017. a jaanuari alguses.
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Tartu ülikooli kammerkoor on eesti koorimuusika maastikul alati silma
paistnud kõrge vokaalse taseme ja hea muusikalise maitse poolest, kuid
tõusis sel hooajal eriliselt nähtavale, rääkides kaasa ühiskonnakriitilistes
sõlmpunktides ja andes selleläbi koorimuusikale tavapärasest erineva
dimensiooni.
2016. aasta kontserdid:

• EV 98. aastapäevale pühendatud Eesti Segakooride Liidu kontsert
„Ma vaatan üles mäele” Tartu Pauluse kirikus;
• EV 98. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus TÜ aulas;
• kevadeootuse kontsert „Semper sint in flore” TÜ aulas;
• TÜ kammerkoori, TÜ Akadeemilise Naiskoori, TAMi ja TÜ Sümfooniaorkestri kontsert „Tõuse üles kurbtusest” Tallinnas Mustpeade majas;
• Triin Kochi kooride IX laulupäev „Süda, hõiska, helista!” Sulbis Võrumaal;
• kontsert „Teel” Heino Elleri nim Muusikakooli Tubina saalis;
• kontsert „Põhjavaim” Budapestis koostöös Ungari Instituudiga;
• esinemine Tartu Ülikooli õppeaasta avaaktusel TÜ aulas;
• osalemine ERMi avaetenduses „Muuseumi pildid”;
• esinemine Mart Saare radadel Hüpassaares;
• esinemine Eesti uue koorimuusika kontserdil „Veel” Tallinna metodisti
kirikus;
• kontsert „Jõulutee” Tartus (dirigent Lodewijk van der Ree).

2016 esitatud suurvormid:

• Tõnu Kõrvits „Kreegi vihik” kontserdil „Lenda üles kurbtusest” koos
TÜ muusikakollektiividega Tallinnas ning Eesti Segakooride Liidu korraldatud Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva kontserdil „Ma vaatan üles mäele”
Tartus koos segakooride liidu ühendkoori, E STuudio kammerkoori ja Eesti
noorte sümfooniaorkestriga;
• lavastus „Südamepeitjate planeet” TÜ kammerkoori 45. sünnipäevaks
(Ehin, Tepomees, Koch, Savolainen, Lõuk, Adlas,Bogomolova) Tartu Raadi
lennuangaaris ja Eesti teatrite paremiku festivali DRAAMA 2016 raames;
• Sergei Rahmaninov „Koguöine jumalateenistus”.

2016 osalemine projektides:

• Raadi lennuangaari ja selle ümbruse korrastamine talgupäeva „Teeme
ära” raames;
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• Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor
ja Tartu Ülikooli Kammerkoor on algatanud tärkavate kooriheliloojate
programmi „Sahtlist saali”, kuhu laekus 100 teost;
• kahe kooriteose videosalvestus ETV saatesarjale „Üks koorilaul”.
2016 esinemised konkurssidel ja festivalidel:

• Grand Prix XIII Eesti kammerkooride festival Jõhvis;
• IV koht 27. Béla Bartóki nim rahvusvahelisel koorifestivalil Debrecenis
segakooride kategoorias.
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Tütarlastekoor Ellerhein
Dirigent Ingrid Kõrvits
Esitaja: TK Ellerhein lastevanemate nõukogu

2016 sügisel alustas tütarlastekoor Ellerhein Tallinna Huvikeskuses Kullo
oma 65. hooaega.
Koor osaleb sageli rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel ning teeb
koostööd Eesti ja välismaa mainekate muusikute ja kollektiividega, mis
pakub noortele lauljatele põnevaid muusikalisi elamusi.
2016. a kontserttegevus oli koorile väga sisukas, tihe ja mitmekülgne –
anti üle 40 kontserdi, millest olulisematena nimetame:

• 4 kontserti „Nukitsamees” kontserdisarjast „Aladini imelamp” koostöös
Olav Ehala ansambli ja näitleja Tiit Sukaga;
• 3 Eesti kooriklassika kontserti suurele segakoorile „Kuula valgusest imelist juttu...” koostöös RAMi ja TMKK noortekooriga Mikk Üleoja juhatusel;
• NO99 lavastus „Pööriöö uni” 10 etendust (F. Mendelssohni „Suveöö
unenägu”), lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigent Olari Elts;
• kooristuudio Ellerhein kevadkontsert „Meile on palju antud”;
• osalemine nais- ja neidudekooride laulupäeval „Üle Maarjamaa” Pärnus;
• kontsert Suure-Jaani muusikafestivalil Suure-Jaani kirikus koos Kristjan
Kannukesega;
• osalemine Tallinna laulu- ja tantsupäeval „Vabadus on tunne” Vabaduse
väljakul, millega tähistati 25 aasta möödumist Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamisest;
• rahvusvahelise muusikapäeva kontsert „Kuula” Tallinna bussijaamas;
• osalemine isadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis;
• osalemine Eesti uue koorimuusika kontserdil „Veel” Tallinna metodisti
kirikus;
• jõulukontsert „Valgest valgem” Tallinna Niguliste kirikus.

Suvel viibis koor kontserdireisil USAs, võttes osa Drayton Harbouri muusikafestivalist Washingtoni osariigis ja 10. rahvusvahelisest koorifestivalist
Missoulas Montana osariigis. Oma sõprusdirigendi Timothy Fitzpatrickuga
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anti kaks kontserti Bellinghamis ja Blaine’is. California osariigis kohtuti
sõpruskoori San Francisco tütarlastekooriga. Pea kolmenädalasel reisil
anti kokku üle kümne kontserdi.
Tütarlastekoor Ellerhein osales ka Eesti koorilaulu tutvustavas suurprojektis „Üks koorilaul” Eesti Rahvusringhäälingus. Juubeliaastal valmistub
Ellerhein välja andma uut CD-d, millel kõlavad koorile pühendatud või
koori poolt esmaettekandes esitatud teosed. Salvestused on ajavahemikus
2016 novembrist 2017 veebruarini.
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Viljandimaa Kammerkoor
Dirigendid Kadi Ritsing ja Jüri Liiva
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Viljandimaa Kammerkoor tähistas 28. novembril 2016 oma 15. sünnipäeva.
Vanuseks võib lugeda erinevaid numbreid, kuid kokku on Viljandimaa
Kammerkoor erinevate nimede all (Viljandi Kammerkoor, Viljandi
Noortekoor, Viljandi KEKi Kammerkoor) tegutsenud juba 32 aastat.
Sünnipäevakontserdil astusid koori ette ka varasemad armastatud dirigendid Toomas Voll, Riina Trumm ja Ingrid Rammu. Kontsertmeister oli
Kristi Kärmas, solistid Hanna Valk ja Teet Kaur.
Sünnipäevakontserdil esitati nii Eesti heliloojate loomingut kui ka välismaiseid heliteoseid, mille hulgas on nii nüüdisaegset kui ka keskajast
pärit muusikat.
Viljandimaa Kammerkoori tähtsamad esinemised 2016:
• Viljandi valla EV98 kontsertaktus (meeskoor Sakala ja Viljandimaa
Kammerkoor);
• nelja koori – Meeskoor Sakala, TAM, Forestalia ja Viljandimaa
Kammerkoor – ühiskontsert „Puhkuse veedame kõik Viljandis”;
• II koht Eesti Kammerkooride Festivalil Jõhvis B-kategoorias;
• kevadkontsert Viljandi Jaani kirikus (Viljandi Muusikakooli mudilaskoor
ja Viljandimaa Kammerkoor);
• osalemine Võrus laulupeol Uma Pido;
• esinemine koos Kiievi Teaduste Akadeemia segakooriga Zolotije Vorota
Tartu Pauluse kirikus;
• ühine kontsert meeskooriga Sakala Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul Viljandis;
• esinemine kontserdisarjas „Kuulajale” Tartu Tubina saalis ja Tallinnas
Mustpeade majas;
• meeskoori Sakala, Viljandimaa Kammerkoori ja meeskoori Forestalia
esinemine Alo Ritsing 80 kontsertidel Tartu Ülikooli aulas ja Tallinnas
Mustpeade majas;
• Antonio Vivaldi „Gloria” ettekanne Viljandi Pauluse ja Pärnu Elisabethi
kirikus.
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Üle-eestiline neidudekoor LEELO
Dirigent Külli Kiivet
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Üle-eestiline neidudekoor Leelo asutati 1996. aasta märtsis Eesti Naislaulu
Seltsi tollase esinaise Maret Hurda ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimehe
Ene Kangroni toetusel ja eestvedamisel. Koori toetajaks ja patrooniks oli
kindral Aleksander Einseln. Koori peadirigendiks valiti Toomas Voll, kelle
kõrvale paluti dirigendiks Lennart Jõela. Kontsertmeistritena töötasid
Ahti Bachblum ja Tiia Hermann. Hiljem on koori peadirigent olnud Raul
Talmar ning dirigentideks Aivar Leštšinski ja Anne Kann. Algaastatel oli
koori hääleseadja Leelo Talvik. Alates 2013. aasta sügisest astus Leelo
koori peadirigendiks Külli Kiivet ning tema kõrvale lauluhääli seadma
asus Teele Jõks.
Leelo eesmärgiks on olla hea noortekoor, mis võimaldab neidudel üle Eesti
laulda kõrgetasemelises neidudekooris Eesti parimate ning välismaiste
dirigentide käe all. Kooriga on töötanud välisdirigendid Helmuth Steger
Saksamaalt ja Lonnie Cline Ameerikast. Kooris osalemine võimaldab neidudel tutvuda nõudliku muusikalise repertuaariga, saada professionaalset
hääleseadet, esindada vabariiki Eesti ning rahvusvahelistel festivalidel ja
konkurssidel. Koori mänedžerid on olnud Anne Kivistik, Anneli Tarkmeel,
Liina Ligi, Maret Mikk. Alates 2015. a detsembrist on mänedžeriks Kristiina
Veerde.
Töö kooriga toimub enamasti kolmepäevaste laululaagrite vormis, mis
viiakse läbi erinevates Eesti paikades. Augustis toimuv traditsiooniline
hooaja avalaager Vana-Vigalas on 4-5 päevane. Aastate jooksul on esinetud üle Eestimaa ning osa on võetud koolinoorte ja üldlaulupidudest,
samuti naiskooride laulupäevadest. Koori 10. aastapäevaks anti välja CD
„Kelle pärast nad on loodud”, 20. aastapäevaks CD „Leelo 20”. Mitmel
korral on esinetud isadepäeva pidulikul kontsert-aktusel Estonia kontserdisaalis. Auhinnalisi kohti on varasematel aastatel võidetud Saksamaal
Giessenis, Itaalias Riva del Gardas, Sloveenias Mariboris, Austrias Viinis
ja Suurbritannias Llangollenis, samuti Eestis Tallinnas ja Pärnus.
Külli Kiiveti teisel dirigendihooajal, 2014. aastal võideti rahvusvahelisel
koorikonkursil „Singing World” Peterburis Grand Prix ning I kohad kaasaegse muusika ja rahvamuusika kategooriates.
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2016 aasta tegemised:

• kontsert Viljandi Jaani kirikus;
• kontsert koos ansamblitega Naized ja Avaja Türi Kultuurikeskuses;
• 20. aastapäeva kontsert ja CD „Leelo 20” esitlus koos Leelo vol 2 solistide
ja instrumentalistidega Lauluväljaku klaassaalis;
• osalemine Vigala seminarlaagris ja vabariiklike noortekollektiivide
ühiskontserdil Vana-Vigala laululaval;
• II koht VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias;
• kulddiplom ja Eesti Kooriühingu eripreemia X Pärnu Rahvusvahelisel
Koorifestivalil;
• II koht III rahvusvahelisel pop-jazz kooride konkurssfestivalil „Lauluragin
2016” Valgas;
• CD "LEELO 20" väljaandmine.
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Puhkpilliorkester Tamme
Dirigent Gunnar Pettaig
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Puhkpilliorkester Tamme kasvas välja 2009. a loodud Tartu Tamme
Gümnaasiumi vilistlasorkestrist. Orkestris on käesoleval aastal 45 liiget.
Kogenud mängijate kõrval on koosseisus ka 14 gümnasisti Tartu erinevatest koolidest – nende rohkus on seotud Tartu Tamme Gümnaasiumi poolt
pakutava valikkursusega, milles saavad osaleda kõikide Tartu gümnaasiumide õpilased. Kursusel osalemise eelduseks on mõne puhkpilli valdamine
vähemalt algtasandil. Puhkpilliorkester Tamme suur koosseis võimaldab
esitada huvitavat ja mitmekülgset repertuaari. Orkester osaleb ka 2017. a
Tallinnas toimuval noorte laulupeol „Mina jään”.
Esinemised 2016:

• Tartu Tamme Kooli kevadkontsert TÜ aulas;
• osalemine Tartu Linna ja maakonna puhkpilliorkestrite kevadkontserdil
Vanemuise Kontserdimajas;
• kontsert „Tulbid ja fanfaarid” Tartu Pauluse kirikus koostöös Viljandi
muusikakooli puhkpilliõpetaja ja dirigendi Bert Langeleriga. Osalesid ka
puhkpilliorkester Fanfare Promotion Orchestra Hollandist ja Tartu Mart
Reiniku kooli puhkpilliorkester. Esineti nii eraldi kui ka ühisorkestrina;
• Tartu Tamme Gümnaasiumi kevadkontsert Haridusministeeriumi saalis;
• välikontsert Tartu Maarjamõisa lasteaias;
• Tartu Tamme Gümnaasiumi lõpuaktus ja kooliaasta avaaktus;
• Tammelinna Päevad, rongkäik Tamme Kooli juurest Tamme staadionile,
pidulik avatseremoonia ja kontsert;
• Miina Härma Gümnaasiumi 110. aastapäeva rongkäik;
• Tartu Tamme Gümnaasiumi sünnipäev, märgiaktus;
• Hugo Treffneri Gümnaasiumi ball;
• Tartu Tamme Gümnaasiumi jõulukontsert kooli aatriumis;
• Tartu Tamme Kooli kontsert-jumalateenistus Tartu Pauluse kirikus.
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Tallinna Tehnikaülikooli
puhkpilliorkester
Dirigent Tarmo Kivisilla
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester tuli esmakordselt kokku 1950. a sügisel
puhkpillientusiastidest TTÜ õppejõudude initsiatiivil. Esimeseks dirigendiks
oli Elmar Peäske, kes pidas peadirigendi ametit 35 aastat. Tema järel on peadirigendid olnud Andres Avarand, Reet Brauer ja Tarmo Kivisilla. Orkester on
olnud pidevalt vabariigi parimate seas, viimasel puhkpilliorkestrite konkursil
2013. aastal omistati orkestrile I kategooria.
Väljapaistvaimaks ürituseks 2016. aastal oli 9. aprillil toimunud tantsuetendus
„Tants muusikas”, mis toimus TTÜ aulas. Etendusel osales ligi 70 tantsijat
Tallinna kuuest tantsuklubist ning stuudiost. Laval oli 40 orkestranti. Kasutati
spetsiaalset saali kaunistust ning valgustust.
Hooajal 2015/16 korraldas orkester õppelaagreid, kus esinesid lektorid Valdo
Rüütelmaa, Ott Kask, Taavi Mats Utt ja Teet Raik.
Orkester tellis seadeid puhkpilliorkestrile ning poistekoorile. Koos osaleti
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu korraldatud laulu- ja pillilahingus 12. juunil
2016 Pärnu-Jaagupis, kus saavutati II koht, koori-orkestri koostööpreemia
ning ka publikupreemia. Sama koosseis esines 10. novembril 2016 Tallinna
Tehnikagümnaasiumis isadepäeva kontserdil.
Orkestrit juhendab juba 20 aastat Tarmo Kivisilla, kel on julgust välja tulla
huvitavate eksperimentide ning arendavate kavadega. Tarmo on valitud üliõpilaslaulupidudel Gaudeamus puhkpilliorkestrite üldjuhiks.

31

Tapa Linna Orkester
Dirigent Priit Rusalepp
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tapa Linna Orkester on tegutsenud selle nime all aastast 2000, enne seda
tegutseti Tapa Tuletõrjeühingu ning Tapa Autobaasi puhkpilliorkestrina.
Traditsiooniliselt annab orkester aastas kaks täispikka kontserti, lisaks
esinemised tähtsamatel Tapa valla üritustel ning erinevatel festivalidel.
Tapa Linna Orkester osales 2014. aasta üldlaulupeol ning ka maakondlikul
laulupäeval, aastatel 2014 ja 2015 osaleti Pühajärve Puhkpillipäevadel.
2016. aasta tippsündmuseks oli orkestri osalemine Slovakkia pealinnas
Bratislavas rahvusvahelisel noorte muusikafestivalil (International Youth
Music Festival II), kus orkester võttis osa ka konkursist ning kuni 35-aastaste mängijatega noorteorkestrite kategoorias saavutas 90 punkti ja
kulddiplomi.
Tapa Linna Orkestri dirigent on pikka aega olnud Jüri Tüli, kelle juhtimisel
anti 2007. aastal välja heliplaat „Värvid”, samal aastal omistati orkestrile
II kategooria. Aastast 2012 juhatab orkestrit dirigent Priit Rusalepp.
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Ulrika Grauberg
Esitaja: Läänemaa rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa

Ulrika Grauberg (1967) on koorijuhihariduse saanud Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakoolist ja Tallinna Riiklikust Konservatooriumist. Ta
töötab Haapsalu Kultuurikeskuses laulustuudio Gaudeo Musicum juhendajana ja on ka kultuurikeskuse kooride Canzone (kokku 3 erinevat koosseisu)
ja Haapsalu kammerkoori dirigent. Tema juhendatavad koorid paistavad
silma väga hea vokaalkultuuri, paindliku fraseerimise ja oskuslikult valitud repertuaariga.
Ulrika on sütitav dirigent. Ta on aastaid töötanud oskuslikult noorte lauljatega ja ühendanud koori ja solistide oskused nauditavaks koosmusitseerimiseks. Ulrika Grauberg on Lääne maakonnas tunnustatud dirigent:
2008 Läänemaa kultuuritegija, 2009 Haapsalu kultuurielu edendaja, 2010
Läänemaa Kultuuripärl.
2016. aastal tähistati Haapsalu koorilaulus lausa kahte tähtsat ja ilusat
numbrit: tütarlastekoori Canzone 15. ja Haapsalu kammerkoori 10. sünnipäeva dirigent Ulrika Graubergi käe all.
Canzone ja Haapsalu kammerkoori esinemised 2016:

• Canzone salvestus KUMUs 2017. a noorte laulupeo lastekooride õppematerjali jaoks;
• Haapsalu kammerkoori esinemine 2016 üritusel „Vähegi viitsijad”
Haapsalu kultuurikeskuses;
• Canzone esinemine Eesti Kooriühingu aastakontserdil Estonia
kontserdisaalis;
• Haapsalu kammerkoori esinemine Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertjumalateenistusel Haapsalu toomkirikus;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide osalemine lauluvõistlusel
Läänemaa laululind 2016;
• Canzone kontsert „Mu ema” Uuemõisa mõisa valges saalis;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide osalemine lauluvõistlusel
„Pitsilised laulud”;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide esinemine Lääne maavalitsuse
tublide õpilaste tänuüritusel;
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• Canzone salvestus telesaatele „Üks koorilaul” Tallinna raekojas;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide esinemine Invaühingu tänuüritusel Iloni Imedemaa saalis;
• 28. mail 2016 toimunud Läänemaa laulupeo „Õhtu ilu” kunstiline juht
oli Ulrika Grauberg, osalesid Canzone ettevalmistuskoor, põhikoosseis
ning Haapsalu kammerkoor;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide esinemine Iloni Imedemaa 10.
sünnipäeval;
• laulustuudio Gaudeo Musicum solistide esinemine Haapsalu linna raamatukogu 150. sünnipäeval Haapsalu kõlakojas;
• Canzone osalemine Euroopa noortekooride festivalil Usedomis (osaleti
tütarlastekooride ateljees Basilio Astuleze juhendamisel ning esineti viiel
kontserdil);
• Haapsalu kammerkoori kontsert „Laulurõõm” Kullamaa kultuurimajas;
• Canzone kontsert „Ei saa mitte vaiki olla” Kullamaa kultuurimajas,
esinesid Canzone ettevalmistuskoor, põhikoosseis ja neidudekoor;
• Haapsalu kammerkoori juubelikontsert Uuemõisa mõisa valges saalis,
Haapsalu kammerkooril täitus 10. tegevusaasta;
• Canzone juubelikontsert „Ei saa mitte vaiki olla” Haapsalu toomkirikus,
Canzonel täitus 15. tegevusaasta.
Ulrika Grauberg on valitud XII noorte laulupeo „Mina jään” lastekooride
liigidirigendiks.
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Küllike Joosing
Esitajad: Tiigi Seltsimaja; Eesti Kammerkooride Liit

Küllike Joosing (1974) on lõpetanud 1996. a Heino Elleri nim Tartu
Muusikakooli koorijuhtimise erialal Karin Herne klassis ja 2001. a Eesti
Muusikaakadeemia dirigeerimise erialal Ants Üleoja klassis. On juhatanud erinevaid koore alates 2008. a-st (Kammerkoor So-Le-Mi-Jo, E STuudio
neidudekoor, segakoor Serviti). Täna juhatab Küllike kammerkoori Helü
(endine E STuudio Kammerkoor), Tartu Üliõpilassegakoori ja Põlvas tegutsevat E STuudio lastekoori.
Küllike on aktiivne dirigent piirkondlikel laulupäevadel nii Põlvamaal kui
Tartus.
Alates 2016. a sügisest töötab Küllike Põlva Gümnaasiumi muusikaõpetajana.
Ta on Eesti Segakooride Liidu ja Eesti Kammerkooride Liidu juhatuse liige.
E STuudio lastekoor saavutas Küllikese juhtimisel 2016. a oktoobris hõbediplomi VIII rahvusvahelisel koorifestivalil „Isola del Sole” Grados, Itaalias.
Tartu Üliõpilassegakooriga saavutas Küllike kulddiplomi ja III koha Pärnu
rahvusvahelisel koorifestivalil ning eripreemiana saadi koorile kutse osaleda Jurmalas toimuval II rahvusvahelisel koorikonkursil „Baltic Sea” 2017.
Tartu Üliõpilassegakoor on vanim tänaseni tegutsev üliõpilaste segakoor Tartus.
Kooris laulavad peamiselt Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli (aga ka
teiste Tartu kõrgkoolide) üliõpilased, kes on pärit Eestimaa eri nurkadest.
Sõbramehelikult kõrvuti musitseerivad meie ridades nii doktorid kui ka
esmakursuslased.
Kammerkoor Helü saavutas Küllikese juhtimisel Jõhvis toimunud Eesti
Kammerkooride Festivalil B-kategoorias I koha, eripreemia festivali parima
kava eest, eripreemiana pääsu rahvusvahelisele koorifestivalile „Tallinn
2017” ning festivali parima dirigendi preemia.
2016. a juulis toimunud 70. rahvusvahelisel koorifestivalil Llangollen
Eisteddfod Walesis saavutati segakooride kategoorias II koht ja rahvusvahelisel pop/jazz kooride konkurss-festivalil „Lauluragin” Valgas I koht.
Kammerkoor Helü on asutatud 2004. a Külli Lokko poolt, alates 2009. a-st
juhatab seda Küllike Joosing. Koor on teinud mitmeid kontserte ja koostööprojekte erinevate muusikaliste kollektiividega. Igal aastal on võetud
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kavasse mõni pikem ja nõudlikum teos. 2015. aasta kevadel esitati Ola Gjeilo
teosed „Dark Night of the Soul” ja „Luminous Night of the Soul” koorile,
klaverile ja keelpillikvartetile, sama aasta lõpus kõlas koori esituses Veljo
Tormise teos „Tornikell minu külas”. 2016. a alguses kanti koos Tartu
ülikooli kammerkoori ning Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga ette
Tõnu Kõrvitsa teos „Kreegi vihik”.

37

Külli Kiivet
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Külli Kiivet (1979) lõpetas Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli 2001. a
klassikalise laulu erialal, õpetajaks Tõnu Bachmann ja Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia 2006. a koolimuusika erialal prof Ants Söödi ja dots Anne
Alti klassis. Alates 2008. a-st töötab Külli Tallinna Muusikakeskkoolis laulueriala ja hääleseade õpetajana. 2013. a-st on ta üle-eestilise neidudekoori
Leelo peadirigent ja 2015. a-st ETV kontsertkoori peadirigent. Külli on ka
Eesti Kooriühingu mentor.
2004-2010 töötas ta Lasteekraani Muusikastuudios ja oli ETV noortekoori
peadirigent, 2012-2015 oli kammerkoori Head Ööd, Vend dirigent ning
2013-2015 Tallinna Muusikakeskkooli poistekoori dirigent ja hääleseadja.
Lauljana on ta osalenud mitmetes ooperites, muusikalides ja suurvormide projektkoorides ning koorikonkurssidel Eestis ja välismaal.
2009. a pälvis Külli Kiivet aasta noore dirigendi tiitli ja ETV noortekooriga aasta naiskoori tiitli. Oli 2014. a isadepäeva kontserdi kunstiline juht ja 2015. a Ants Söödi mälestuskontserdi kunstiline juht Elvas.
XII noorte laulupeol „Mina jään” 2017. aastal on Külli Kiivet valitud neidudekooride liigidirigendiks.
2016 etendused ja kontserdid:

• kontsertetendus „Ringmängulaul” Hopneri majas ETV kontsertkoori,
TTÜ tantsuansambli Kuljus ja Huvikeskus Kullo ukuleleorkestriga;
• üle-eestilise neidudekoori Leelo 20. aastapäeva kontsert ja CD „Leelo
20” esitlus koos Leelo vol 2 solistide ja instrumentalistidega Lauluväljaku
klaassaalis;
• üle-eestilise neidudekoori Leelo kontserdid Türi Kultuurikeskuses ja
Viljandis koos ansamblitega Naized ja Avaja;
• Eesti Naislaulu Seltsi laulupäeval „Üle Maarjamaa” neidudekooride
dirigent (juhatas Ave Avamere seatud rahvalaulu „Hää veli hällü tennü”);
• Tallinna laulupäeval „Vabadus on tunne” naiskooride liigijuht.
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2016 auhinnalised kohad konkurssidel:

Üle-eestiline neidudekoor Leelo:
• II koht VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias;
• kulddiplom ja Eesti Kooriühingu eripreemia X Pärnu Rahvusvahelisel
Koorifestivalil;
• II koht III Rahvusvahelisel pop/jazz kooride festivalil „Lauluragin 2016”.
Laululapsed:
• Grettel Eerik - eripreemia „Tuleviku klassikatäht” Harjumaa Laululaps
2016;
• Marii Heleen Matesen - pääs televooru Haabersti Laulukarusselli eelvoorust ja II koht Võluhäälel 2016;
• Annaliis Telgmaa - hõbemedal Narva VII rahvusvahelisel konkurssfestivalil „Noor laulusolist” ja eripreemia Võluhäälel 2016;
• Oskar Kiilberg - eripreemia Võluhäälel 2016.
2016 helisalvestused:
• CD „LEELO 20”, üle-eestilise neidudekoori Leelo juubeliplaat.
2016 töö žüriides ja koolitustel:
• VI Eesti lastekooride konkurss-festival Rakveres;
• lauluvõistlused erinevates Tallinna ja Eestimaa koolides;
• neidudekooridele töötoa läbiviimine noorte laulupeo neidudekooride
repertuaariga Eesti Naislaulu Seltsi teabepäeval.
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Ingrid Kõrvits
Esitajad: TK Ellerhein lastevanemate nõukogu ja Tallinna Muusikakeskkool

Ingrid Kõrvits (1968) on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise erialal 1986. a Eda Kõrgemägi ning Tallinna Konservatooriumi 1992. a
Merike Toro ja Elo Üleoja juhendamisel. Ta töötab kooristuudio Ellerhein
juures 1987. aastast. Alates 2012 on ta tütarlastekoori dirigent ja kooristuudio peadirigent. Alates 1992. a töötab ta ka Tallinna Muusikakeskkoolis
(TMKK) lastekoori ja noortekoori dirigendi, koorijuhtimise eriala õpetaja
ning koorijuhtimise ja vokaaliosakonna juhatajana.
Ingrid Kõrvits on olnud laulupidude üldjuht alates 2002. a-st. Ta on osalenud
žürii töös rahvusvahelistel koorikonkurssidel Norras ja Itaalias. Aastal 2014
tegi ta koos Mall Neyga ettekande rahvusvahelisel ISSME sümpoosionil
Budapestis Kodaly meetodi kasutamisest Eestis ning 2015. a novembris
esines ettekandega „Relatiivse noodilugemismeetodi JO-LE-MI kasutamisest
töös kooriga” koorimuusika konverentsil Tartus.
Oma kooridega on Ingrid saavutanud arvukalt auhinnalisi kohti rahvusvahelistel konkurssidel. Ta on Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat
2005 ja 2010.
Olulisemad kontserdid 2016:

• tütarlastekoori Ellerhein „Nukitsamehe” kontserdid koos Olav Ehala
ansambli ja Tiit Sukaga Eesti Kontserdi sarja „Aladini imelamp” raames
Pärnus, Tallinnas ja Jõhvis;
• VTMKK kooride kevadkontserdi korraldamine Lauluväljaku Klaassaalis,
esinemine TMKK lastekoori ja noortekooriga;
• kooristuudio Ellerhein kevadkontsert Estonia kontserdisaalis;
• dirigent nais- ja neidudekooride laulupäeval Pärnus, osalemine tütarlastekooriga Ellerhein ja TMKK noortekooriga;
• kontsert Suure-Jaani muusikafestivali raames Suure-Jaani kirikus;
• tütarlastekoori Ellerhein kontsert Karepa rahvamajas;
• esinemised tütarlastekooriga Ellerhein rahvusvahelise muusikapäeva
raames bussis nr 17 ja Tallinna bussijaamas;
• tütarlastekoori Ellerhein esinemine isadepäeva kontserdil Estonia
kontserdisaalis;
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• Eesti uue koorimuusika kontserdi „Veel” kunstiline juht koos Kaspar
Mändiga, esinemine TMKK noortekoori ja tütarlastekooriga Ellerhein
Tallinna metodisti kirikus;
• esinemine TMKK laste- ja noortekooriga TMKK kooride advendikontserdil
Tallinna metodisti kirikus;
• esinemine TMKK noortekooriga neidudekooride kontserdil „Jõulupuudutus” Tallinna Jaani kirikus;
• tütarlastekoori Ellerhein jõulukontsert „Valgest valgem” Tallinna
Niguliste kirikus.
Koostööprojektide koormeistritöö:

• TMKK noortekoori ettevalmistus ühisprojektis TMKK kammerkoori ja
Virumaa Kammerorkestriga kontsertideks Rakveres ja Tallinnas. Kavas
Antonio Vivaldi „Gloria”, Tõnu Kõrvits „Kreegi vihik”;
• TMKK noortekoori ettevalmistus G. Holsti „Planeedid” ettekanneteks
Narvas ja Tallinnas, koostöö ERSO ja dirigent Nikolai Aleksejeviga;
• TMKK lastekoori ettevalmistus XII noorte laulupeo seminariks Salme
kultuurikeskuses;
• tütarlastekoori Ellerhein ja TMKK noortekoori ettevalmistus „Eesti
kooriklassika” kontsertideks Tartus, Tallinnas ja Pärnus, koostöö RAMi
ja dirigent Mikk Üleojaga;
• tütarlastekoori Ellerhein ettevalmistus „Pööriöö une” etendusteks
Estonia kontserdisaalis, koostöö ERSO ja NO teatriga, dirigent Olari Elts.

Esinemised festivalidel:

• 8.-26.06 kontsertreis tütarlastekooriga Ellerhein USA läänerannikule:
osalemine festivali Drayton Harbor Music Festivalil, esinemine avakontserdil; osalemine Missoula rahvusvahelisel koorifestivalil, esinemised 7
kontserdil;
• 17.-19.08 kontsertreis TMKK noortekooriga USAsse ja Bahama saartele:
5 täispikka ja 3 lühemat kontserti, esinemine Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamise aastapäeval New Yorgis; osalemine VIII America Cantat festivalil Bahamal.

Salvestused:

• telesalvestused tütarlastekooriga Ellerhein projekti „Üks koorilaul”
raames Tallinna Reaalkoolis ja ERMis;
• telesalvestus TMKK noortekooriga projekti „Üks koorilaul” raames
Estonia kontserdisaalis.
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Külli Lokko
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

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. Ta juhib ka MTÜ
E STuudio kontserttegevust. Alates 2010 töötab ta Heino Elleri nim Tartu
Muusikakoolis, kus juhatab 2010. a loodud kooristuudiot.
Igapäevaselt juhatab Külli Lokko nelja koori. E STuudio noortekoor ja lastekoor ning Elleri tütarlastekoor on rahvusvahelistelt koorikonkurssidelt
ja -festivalidelt toonud Eestisse ning Tartu linna säravaid tulemusi (2013
– Elleri tütarlastekoori I koht Maltal; 2014 – E STuudio noortekoori Grand
Prix Corkis; 2015 – E STuudio noortekoori kulddiplom Carnegie Hallis;
2015 – Elleri tütarlastekoori I ja II koht Calellas).
Külli Lokko on aastate jooksul korraldanud oma kooridele 28 välisreisi.
Hetkel valmistab ta ette E STuudio noortekoori 2017. a kontsertreisi
Suurbritanniasse, et osaleda Cheltenhami muusikafestivalil, samuti 2018. a
Eesti Vabariik 100 raames kontsertreisi Austraaliasse. Elleri tütarlastekooril
on ees rahvusvaheline koorikonkurss Horvaatias.
Kontsertprojektid ja rahvusvahelised koorikonkursid 2016:

• kontsertprojekt Eurovisiooni hittidest E STuudio noortekoori ja Elleri
tütarlastekooriga Vanemuise kontserdimajas ning E STuudio noortekoori
osalemine Eesti Laulu finaalvõistlusel Saku Suurhallis;
• kontsertprojekt „Taevas kõlab tähti” koos tšellokvartetiga C–JAM;
• Charles Gounod’ „Missa Solemnise” ettevalmistamine E STuudio noortekooriga Tartu Pauluse kirikus;
• E STuudio noortekoori osalemine rahvusvahelisel Euroopa karikasarja
koorikonkursil „Seghizzi 2016” Itaalias, kus koor saavutas Grand Prix’, kaks
I kohta kaasaegse koorimuusika kategooriates ning III koha folgikategoorias, parima segakoori eripreemia ning preemia parimate võistluskavade
eest; Külli Lokkole omistati ka parima dirigendi preemia;
• E STuudio noortekoori esinemised Eesti taasiseseisvumise 25. aastapäeval
Tallinnas Toompeal ning Riigikogu saalis;
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• E STuudio lastekoori osalemine rahvusvahelisel Isola del Sol koorikonkursil Itaalias, koorile omistati kogu konkursi võistluslugude hulgast
parima esituse eripreemia;
• esinemine Elleri tütarlastekooriga sarjas „Sõna jõud”, kus külaliseks
oli Leelo Tungal;
• dirigent Alo Ritsingu 80. sünnipäeva kontsert Elleri koolis;
• aastalõpukontsert Riigikogu esimehe vastuvõtul Tallinnas Niguliste
kirikus;
• traditsiooniline E STuudio aastalõpukontsert, mis toimus juba 27. korda.
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Vilve Maide
Esitajad: Naiskoor Emajõe Laulikud, Tartu Karlova Kooli koorid ja Üle-eestiline
tütarlastekoor

Vilve Maide (1973) õppis koorijuhtimist Heino Elleri nimelises Tartu
Muusikakoolis Vaike Uibopuu klassis ning Eesti Muusikaakadeemias Ene
Üleoja klassis. Alates 1996. a on Vilve õpetanud koolides muusikat ja juhendanud mitmeid koore. Vilve töötab Karlova koolis ning juhatab koore neljas
vanuseastmes: Karlova kooli mudilaskoori ja lastekoori, üle-eestilist tütarlastekoori, neidudekoori Kurekell ja naiskoori Emajõe Laulikud.
Aastal 2016 juhatas ta Karlova kooli koore kaheteistkümnel kontserdil
Tartu kirikutes ja kontserdisaalides, üle-eestilist tütarlastekoori Tallinnas
Hopneri majas kontserdil „Ühtelaulmine” ja Tartus Salemi kirikus ühiskontserdil koos naiskooriga Emajõe Laulikud.
Naiskoor Emajõe Laulikud esines Vilve juhatusel kontsertidel Jõgeval,
Vastseliinas, Tartu Püha Aleksandri kirikus, ooperikooride kontsertidel
„See sädelev laul...” Tartus ja Tallinnas, Tartu Salemi kirikus kevadkontserdil, advendikontserdil Palamuse kirikus ning väiksematel esinemistel
konverentsidel ja erinevatel tähtpäevadel.
Lisaks oma kooride juhatamisele dirigeeris Vilve Pärnus üle-eestilisel naislaulupäeval „Üle Maarjamaa” neidudekoore.
Erinevatel festivalidel ja konkurssidel käis Vilve oma kooridega kokku viiel
korral. Karlova lastekooriga osaleti rahvusvahelisel konkursil Kaunases, kus
saavutati hõbediplom, publiku preemia ning Grand Prix’ voorus kulddiplom
ja III koht. Neidudekooriga Kurekell osaleti rahvusvahelisel koorikonkursil
Bad Ischlis (Austria), kust koor tõi koju kulddiplomid noortekooride, folkloori
ja sakraalse koorimuusika kategooriates. Üle-eestilise tütarlastekooriga
osaleti Hispaanias Cantonigrose rahvusvahelisel festivalil, kus saavutati
III koht lastekooride kategoorias. Samuti osaleti Pärnu rahvusvahelisel
koorifestivalil, kust toodi koju hõbediplom.
Naiskooriga Emajõe Laulikud osaleti rahvusvahelisel koorikonkursil
Cracovia Cantans (Poola), kus saavutati II koht vaimuliku muusika kategoorias, II koht naiskooride kategoorias ja parima poolakeelse laulu esitamise eripreemia.
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Jana Perens
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Jana Perens (1970) lõpetas 1993. aastal Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal prof Ants Sootsi klassis, 2008. a kaitses Tallinna Ülikoolis
pedagoogikamagistri kraadi. Töötanud koorijuhtimise, muusikateooria ja hääleseade õppejõuna Viljandi Kultuurikolledžis ja TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemias, muusikaõpetajana Tallinna Tihase lasteaias ja teinud
kaastööd Klassikaraadiole. Juhatanud segakoore Koit, Tungal ja Noorus,
Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoori Primo, Viljandi Kultuurikolledži
kammerkoori (IV ja V kammerkooride festivalil B-grupis III koht ja kohustusliku laulu esituse preemia) ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakoori
(IFAS 2010 rahvusvahelisel akadeemiliste kooride konkursil Pardubices
Tšehhis hõbediplom, IX Pärnu rahvusvahelisel koorifestivalil 2012 pronksdiplom ja Pärnu Kontserdimaja dirigendi eripreemia). 1995. a sai Jana
Viljandi linna kultuuripreemia.
1997. aastast töötab ta solfedžo ja poistekoori õpetajana Vanalinna
Hariduskolleegiumis ning on Püha Miikaeli Poistekoori ettevalmistuskooride ning VHK õpetajate ja lapsevanemate segakoori dirigent, 2014.
aasta sügisest ka Püha Miikaeli Poistekoori hääleseadja. Alates 2012 on
ta ka TTÜ Akadeemilise Naiskoori dirigent, kus tema töö on olnud erakordselt tulemuslik ning toonud endaga kaasa ilmselge muutuse koori
kõlakultuuri arengus.
TTÜ Akadeemilise Naiskoori ühe tööetapi kokkuvõttena mõjusid 12.
novembril 2016 toimunud koori 65. sünnipäeva kontserdid Kultuurikatlas.
Seal kõlas ka rahvalaulul põhinev laulude plokk, mis kätkes endas Arvo
Ratassepa ja Ester Mägi teoseid Jana Perensi juhatamisel. Samu teoseid
sisaldanud konkursikava tunnistati Pärnu Rahvusvahelisel Koorifestivalil
2016 91 punktiga kulddiplomi vääriliseks.
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor (dirigendid Aivar Leštšinski
ja Jana Perens) sai ka II koha VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias. Jana
Perens on kaasamõtlev, paindlik ja samas oma arvamust omav kolleeg,
kellega on lihtne koos töötada. Ta tajub väga täpselt koori muusikalist ja
psühholoogilist hetkeseisu, oskab pakkuda konstruktiivseid lahendusi
tekkinud olukordadele ning näeb kollektiivi muusikalise arengu perspektiivi pikalt ette. Lähtuvalt tulevikuvisioonist oskab ta seada koorile
strateegilisi ja taktikalisi muusikalisi eesmärke ning on väga järjekindel
kavandatu elluviimisel.
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Veronika Portsmuth
Esitaja: Euroopa Kultuuripealinna Segakoor

Veronika Portsmuth (1980) on noor ja silmapaistev dirigent, kes lisaks
kooride juhendamisele on panustanud oma tegevusega ka koorimuusika
valdkonna arendamisse laiemalt.
Lisaks möödunud hooaegade edukatele konkurssidele, kammerooperite
ja muusikalavastuste etendamisele ning kontsertide andmisele, tudengite juhendamisele ning Eesti Segakooride Liidu juhtimisele on Veronika
Portsmuthi tegevus olnud aktiivne ja viljakas ka 2016. aastal.
Portsmuth on panustanud jätkuvalt Euroopa Kultuuripealinna Segakoori
jõulisse arendamisse (2016. a detsembris täitus kooril 8. tegevusaasta), viies
koori edasi nii kvaliteedilt kui töömahult. Seeläbi on koor kasvanud üheks
suurimaks segakooriks Eestis, mis võimaldab tulevikuperspektiivis pühenduda enam suurvormide ettekannetele. 2016. a andis Portsmuth EKPSKga
edukaid kontserte Inglismaal, esinedes nii ülikoolilinnas Cambridge’is kui
ka Londonis (viimases toimus ühiskontsert koos kohaliku Oriana kooriga,
dirigent Dominic Beckham). Samuti arendati koostööd põhjamaadega,
kutsudes Mustpeade majja ühiskontserdile esinema Rootsi segakoori
A Scalpella.
Sügisel 2016 andis Veronika välja 2 CD-d Euroopa Kultuuripealinna
Segakooriga samal kevadsuvel salvestatud muusikaga. Esimene neist,
ALBUM, koosneb a cappella koorimuusikast, sh mitmed eesti muusika
esmasalvestused (Kristo Matsoni kaks tellimusteost, Kadi Uibo teos) ja
väärt eesti kooriklassika. Detsembris nägi ilmavalgust augustis Tori kirikus
salvestatud jõulumuusikaplaat OOD JÕULULE, kus samuti mitmed teosed
on helikandjal esmakordselt (Rasmus Puur, Ants Lusti, Kristo Matson,
Tõnu Kõrvits jt).
Veronika Portsmuth töötab ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, juhendades sealseid üliõpilasi ja koore. Käesoleval hooajal valmistas ta EMTA
segakooriga ette Bachi „Johannese passiooni” koostööks Stuttgarti Bachiakadeemia ja dirigent Hans-Christoph Rademanniga ning Beethoveni keisrikantaadid (kõlas Eesti Kontserdi sarjas Kuldne klassika, dirigent Tõnu
Kaljuste). Uue naiskooriga Vero Vocale osaleti 2016. aasta kevadel Gdanski
koorifestivalil ning anti sealsetes kirikutes ühiskontserte teiste festivalil
osalevate kooridega.
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Veronika Portsmuth juhib neljandat aastat Eesti Segakooride Liidu tööd.
2016. a oli ta Oslo õppereisi koolitusprogrammi koostaja, korraldades kohtumisi ja loenguid nimekate kohalike muusikutega (A. Smith, K. Hanken,
R. Rasmussen, L. Thoresen). 2016. a oli Portsmuth ka XXXV Vanalinna
Päevade Raekoja platsil toimunud avakontserdi „Avatud linn” kunstiline
juht. Ta juhatas ühendkoore Eesti Segakooride Liidu kontsert-simmanil
Viljandi laululaval, Tartus toimunud Popkooripeol ning Tallinna laulupäeval
„Vabadus on tunne” Vabaduse väljakul.
Koorivaldkonna esindajana kuulus Portsmuth merekultuuriaasta parima
merelaulu valimise žüriisse ning ka Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade žüriisse.
Lisaks dirigenditegevusele on Portsmuth 2016. a kirjutanud põhjamaade
kultuurist mõjutatud tsükli „Fääri lauluraamat”, mis näeb sooloplaadina
ilmavalgust 2017. aastal.
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Kadi Ritsing
Esitajad: Meeskoor Sakala, Viljandimaa Kammerkoor ja meeskoor Forestalia

Kadi Ritsing (1980) on Viljandis tegutsev koorijuht ja muusikaõpetaja, kes
juhatab Viljandimaa Kammerkoori (al 2009 abidirigent, al 2012 peadirigent),
Sakala meeskoori (al 2013), Viljandi Muusikakooli mudilaskoori (al 2009),
EELK Viljandi Jaani koguduse ansamblit ja meekoori Forestalia.
Kadi on õppinud koorijuhtimist Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis ja
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, 2009. a lõpetas ta bakalaureuseõppe
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika erialal. Kadi on
olnud tegev Viljandimaa laulupidude liigijuhi ja kooridirigendina aastast
2012.
Oma töös on Kadi väga pühendunud. Ta on koorimuusika tulihingeline
populariseerija, teeb väga põhjalikku uurimistööd uute kontserdikavade
ettevalmistamisel ja väljatöötamisel.
Tähtsamad esinemised 2016:

• Viljandi valla EV98 kontsertaktus (meeskoor Sakala ja Viljandimaa
Kammerkoor);
• meeskoor Sakala, Tartu Akadeemilise Meeskoori, Forestalia ja Viljandimaa
Kammerkoori ühiskontsert „Puhkuse veedame kõik Viljandis”;
• Viljandi poistekoori Mulgi Jõmmid 10. aastapäeva kontsert (meeskoor
Sakala esines koos poistekooriga);
• Viljandimaa Kammerkoori II koht Eesti Kammerkooride Festivalil Jõhvis
B-kategoorias;
• kevadkontsert Viljandi Jaani kirikus (Viljandi Muusikakooli mudilaskoor
ja Viljandimaa Kammerkoor);
• Viljandimaa Kammerkoor osales Võrus laulupeol Uma Pido;
• meeskoor Sakala osales Norras Bergenis XXXVI rahvusvahelistel
hansapäevadel;
• Viljandimaa Kammerkoor esines koos Kiievi Teaduste Akadeemia segakooriga Zolotije Vorota Tartu Pauluse kirikus;
• Viljandimaa Kammerkoori ja meeskoor Sakala taasiseseisvumispäeva
kontsert Viljandis;
• Forestalia meeskoori kontsertreis Lvovi;

48

• meeskoor Sakala kontsert Karksi kirikus IX meefestivali avamisel;
• meeskoor Sakala ja Steinkjei Manssangforening ühiskontsert Viljandis;
• Forestalia meeskoori kontsert Anija mõisas;
• Viljandimaa Kammerkoori esinemine kontserdisarjas „Kuulajale” Tartu
Tubina saalis ja Tallinnas Mustpeade majas;
• meeskoor Sakala, Viljandimaa Kammerkoori ja meeskoori Forestalia
esinemine Alo Ritsing 80 kontsertidel Tartu Ülikooli aulas ja Tallinnas
Mustpeade majas;
• meeskoor Sakala osalemine Lõuna-Eesti meeskooride laulupäeval;
• meeskoor Sakala ja Viljandi poistekoori jõulukontsert;
• Antonio Vivaldi „Gloria” Viljandi Pauluse ja Pärnu Elisabethi kirikus
Viljandimaa Kammerkoori esituses.
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Elviira Alamaa
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Elviira Alamaa (1971) on õppinud koorijuhtimist G. Otsa nim Tallinna
Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Ta töötab Saue Muusikakoolis,
kus ta on aktiivne ja kohusetundlik koorijuht ning muusikaõpetaja.
Elviira Alamaa moodustas 1997. a Saue Poistekoori, mis tegutseb Saue
Muusikakooli juures ja on aastate jooksul saavutanud suurepäraseid
tulemusi.
2016 valmistas Elviira Alamaa ette kontserdikava kontsertreisiks Rootsis,
esineti Hortlaxi meeskooriga Pitea Studio Acusticumi saalis. Tema juhendamisel saavutas Saue Poistekoor VIII EMLS poistekooride võistulaulmisel Viljandis A-kategoorias II koha ning III pop-jazzkooride festivalil
„Lauluragin 2016” Valgas III koha. Elviira Alamaa pälvis Valgas parima
dirigendi eripreemia.
Tema töö solistide ja ansamblitega on läbi aastate olnud väga tulemuslik mitmed tema juhendatud laulupoisid on läinud edasi õppima G. Otsa nim
Tallinna Muusikakooli.
2016 Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkursil Saue
valla Kultuurikeskuses saadi järgmised tulemused:

• Saue Poistekoori 3. kl. ansambel – I koht
• Saue Poistekoori 4.-5. kl. ansambel – I koht
• Saue Noorte Meeste Koori ansambel – I koht

51

Kadi Härma
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus

Kadi Härma (1966) on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal. Ta töötab muusikaõpetaja ja dirigendina Keila
Koolis, kus tema tegevust võib iseloomustada sõnadega professionaalsus,
laiahaardelisus, mitmekülgsus, loomingulisus ja tulemuslikkus. Kadi Härma
koolikoorid on alati silma paistnud kõrge muusikalise tasemega. Tema
algatusel toimus 2015. a kevadel esimene Harjumaa lastekooride laulupäev,
mis oli pühendatud dirigendile ja muusikapedagoogile Heino Kaljustele.  
Kadi Härma tegevus kajastub ilmekalt ka muusika ainekava arendamises ja
rakendamises, kus on kesksel kohal musitseerimine. Laulmise kõrval väärib
esiletõstmist pillimängu kasutamine muusikatunnis. Ühena esimestest
alustas ta kitarriõpetusega põhikoolis, olles saanud inspiratsiooni kitarripedagoogi Kristo Käo esimesest koolitusrühmast 2013. Tänaseks on Kadi
Härma tutvustanud oma pillimängu-alast kogemust kolleegidele üle Eesti.
Oma pedagoogilist kogemust jagab Kadi Härma didaktika õppejõuna tulevastele muusikaõpetajatele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta on Eesti
Muusikaõpetajate Liidu esimees al 2013. 2015. a omistati talle Riho Pätsi
nim Koolimuusika Fondi stipendium.
Kadi Härma tegevus 2015-2016:

• Heino Kaljustele pühendatud Harjumaa lastekooride konkursi idee algatamine ja selle korraldamine 2015, Keila Kooli kooriga samal konkursil
I koht ja Grand Prix parima kohustusliku laulu ja parima dirigenditöö eest;
• II koht ja eripreemia Keila Kooli kooriga Harjumaa lastekooride konkursil 2016;
• hõbediplom Keila Kooli lastekooriga VI Eesti vabariiklikul lastekooride
konkursil Rakveres, eripreemia põnevate pillisaadete eest;
• osalemine Keila kooli poistekooriga Harjumaa ja Rapla poistekooride
ühisprojektis „Vahvad laulumehed” 2016;
• poiste segakoori loomine Keila Koolis (2016), kooris laulab 34 poissi;
• annab lahtiseid tunde EMTA tudengitele;
• didaktika õppejõud EMTAs;
• osaleb 2018 toimuva Harjumaa laulupeo ettevalmistusmeeskonnas;
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• 2016 valminud õpiku „Muusikamaa lood” V klassile kaasautor;
• XII klassi muusikaloo õpiku üks autoritest (õpik jäi küll välja andmata,
kuid töö sai tehtud);
• Keila Kooli parima õpetaja tunnustused 2010-2016;
• Keila Linnavalitsuse tunnustus 2016;
• Lydia Koidula 130. surma-aastapäeva ja 70. ümbermatmise aastapäeva
loeng-kontsertide sari 6 maakonnas;
• Nõmme Õpetajate Naiskoori asutaja-dirigent 2016.

53

Mariliis Kreintaal
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Mariliis Kreintaali (1987) lähem kokkupuude muusikaga sai alguse Kose
Muusikakoolis, kus lisaks klaveriõpingutele kuulus ta kandlemängija
ja lauljana ka rahvamuusikaansamblisse. Õpingud jätkusid Vanalinna
Hariduskolleegiumi muusikaharus ning tänaseks on ta lõpetanud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika erialal ning täiendanud end vahetusüliõpilasena 2009. a sügissemestril Taani Kuninglikus
Muusikakonservatooriumis. Lisaks on ta end täiendanud rahvusvahelistel
kursustel ja osalenud muusikahariduslikes projektides Portugalis, Rootsis,
Taanis ja Saksamaal.
Olles tegutsenud mitmete erinevate kooride ja vokaalansamblite koosseisus, on Mariliisil suur huvi Põhjamaade koorimuusika vastu. Eriline
kiindumus kuulub Eesti rahvamuusikale ning seepärast peab ta oma töös
oluliseks pärimuskultuuri hoidmist ja edasikandmist. Alates 2012. a-st on
ta muusikaõpetaja Rocca al Mare Koolis. Lisaks muusikaloole ja I-IV klassi
muusikatundidele juhatab Mariliis Rocca al Mare Koolis ka I-II klassi koore.
2014. a-st on Mariliis Rahvusooper Estonia poistekoori õppekoori juhataja ja
põhikoori kontsertmeister. Ettevalmistuskoor Jukud saavutas tema juhendamisel VIII EMLS poistekooride võistulaulmisel 2016. a aprillis Viljandis
D-kategoorias I koha.
Eelkooliealiste laste õpetamisega puutus ta esimest korda kokku aastail 2007-2009, töötades Kullatera Lasteaia juures laulu- ja mänguringi
juhendajana.
2010-2013 aastal oli Mariliis koormeister Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoori juures ja ta on töötanud ka Maire Eliste Muusikakooli
laulukoolis eelkooliealiste laste õpetajana.
2012. a omistati Mariliisile Uno Järvela nim Fondi koolimuusika üliõpilase
stipendium.
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Vilve Maide
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Vilve Maide (1973) teeb tänuväärset tööd laste ja noortega Tartu Karlova
kooli koorikoolis juhatades seal mudilas- ja lastekoori ning neidudekoori Kurekell. Vilve on ka tütarlaste hääleseadeõpetaja. Ta on üle-eestilise tütarlastekoori üks dirigent ja naiskoori Emajõe Laulikud dirigent.
Vilve Maide juhatatavad koorid on kõrge kunstilise taseme ja aktiivse
kontserttegevusega.
Tähtsamad saavutused ja esinemised 2016 noortekooridega:

• Tartu Karlova kooli koorikooli lastekoor - hõbediplom ja publikupreemia
lastekooride kategoorias ning III koht Grand Prix’ voorus II rahvusvahelisel
Naujalise nimelisel koorifestivalil Kaunases;
• neidudekoor Kurekell - II koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias, III koht ja kulddiplom rahvamuusika kategoorias ning kulddiplom
vaimuliku muusika kategoorias XIII rahvusvahelisel koorifestivalil Bad
Ischlis, Austrias;
• üle-eestiline tütarlastekoor - III koht lastekooride kategoorias 34. rahvusvahelisel koorifestivalil Cantonigroses (Kataloonia);
• esinemine Karlova mudilaskooriga Eesti Kooriühingu aastakontserdil
Estonia kontserdisaalis;
• esinemine Karlova mudilas- ja lastekooriga XII noorte laulupeo seminaril Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis, kus esitati kogu mudilas- ja
lastekooride repertuaar;
• TAMi ja neidudekoori Kurekell kevadkontsert TÜ aulas;
• esinemine neidudekooriga Kurekell Tartu Poistekoori 55. aastapäeva
kontserdil TÜ aulas;
• osalemine neidudekooriga Kurekell üle-eestilisel nais- ja neidudekooride
laulupäeval „Üle Maarjamaa” Pärnus;
• esinemine kogukonnakoolide koorikontserdil Tartu Pauluse kirikus;
• Karlova koorikooli kooride jõulukontsert Tartu Pauluse kirikus;
• üle-eestilise tütarlastekoori kontsert „Ühtelaulmine” koos Vanalinna
Muusikamaja tütarlastekooriga Hopneri Majas;
• osalemine Pärnu rahvusvahelisel koorifestivalil üle-eestilise tütarlastekooriga;
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• esinemine Vana-Vigalas üle-eestiliste noortekollektiivide kontserdil
üle-eestilise tütarlastekooriga;
• jõulukontsert „Emad ja tütred” Tartu Salemi kirikus koos naiskooriga
Emajõe Laulikud.
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Jana Perens
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Jana Perens (1970) lõpetas 1993. aastal Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal prof Ants Sootsi klassis, 2008. a kaitses Tallinna Ülikoolis
pedagoogikamagistri kraadi. Töötanud koorijuhtimise, muusikateooria ja hääleseade õppejõuna Viljandi Kultuurikolledžis ja TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemias, muusikaõpetajana Tallinna Tihase lasteaias ja teinud
kaastööd Klassikaraadiole. Juhatanud segakoore Koit, Tungal ja Noorus,
Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoori Primo, Viljandi Kultuurikolledži
kammerkoori (IV ja V kammerkooride festivalil B-grupis III koht ja kohustusliku laulu esitluspreemia) ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakoori
(IFAS 2010 rahvusvahelisel akadeemiliste kooride konkursil Pardubices
Tšehhis hõbediplom, IX Pärnu rahvusvahelisel koorifestivalil 2012 pronksdiplom ja Pärnu Kontserdimaja dirigendi eripreemia). 1995.a sai Jana Viljandi
linna kultuuripreemia.
1997. aastast töötab ta solfedžo ja poistekoori õpetajana Vanalinna
Hariduskolleegiumis ning on Püha Miikaeli Poistekoori ettevalmistuskooride ning VHK õpetajate ja lapsevanemate segakoori dirigent, 2014.
aasta sügisest ka Püha Miikaeli Poistekoori hääleseadja. Püha Miikaeli
Poistekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Karin Veissmann) võitis I koha ja
kuldmedali üldarvestuses, kulddiplomi segapoistekooride kategoorias ja
hõbediplomi gregooriuse laulu kategoorias rahvusvahelisel koorifestivalil
Šiauliai Cantat 2016.
Jana Perens on kaasamõtlev, paindlik ja samas oma arvamust omav kolleeg,
kellega on lihtne koos töötada. Ta tajub väga täpselt koori muusikalist ja
psühholoogilist hetkeseisu, oskab pakkuda konstruktiivseid lahendusi
tekkinud olukordadele ning näeb kollektiivi muusikalise arengu perspektiivi pikalt ette. Lähtuvalt tulevikuvisioonist oskab ta seada koorile
strateegilisi ja taktikalisi muusikalisi eesmärke ning on väga järjekindel
kavandatu elluviimisel.
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Signe Rõõmus
Esitaja: Võro Selts VKKF

Võru maakonna dirigent Signe Rõõmus (1965) on koorijuhi hariduse saanud
H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis. Ta oli 28. mail 2016 Põlvas toimunud
IV võrokeelse laulu- ja rahvapeo Uma Pido üks aktiivsematest dirigentidest - ta juhatas kõike lastekooridega seonduvat ning tänu temale said
lastekooride lood kümneid kordi läbi proovitud. Lastekooride plokk oli ka
üks enim kiidusõnu saanud osa laulupeost.
Signe töötab Võru Kesklinna koolis muusikaõpetaja ja dirigendina.
Juhendatavaid kollektiive on tal kokku viis – kooli mudilas-, laste- ja poistekoor, ettevalmistuskoor ja naiskoor Tempera. Laste ja lapsevanemate tagasiside Signe tööle on väga positiivne – ta suudab lapsi innustada ning kõigile
imponeerib tema suutlikkus kasutada tänapäevaseid suhtlusvahendeid.
Võru Kesklinna poistekoor saavutas VII EMLS poistekooride võistulaulmisel I koha C-2 kategoorias. Võru Kesklinna lastekoor osales Rakveres
V lastekooride konkurss-festivalil ja tunnustati hõbediplomi kategooria
vääriliseks. Naiskoor Tempera osales I rahvusvahelisel konkurss-festivalil
Konsonats, kus neile omistati laureaadi tiitel.
Signe on kõigi oma kooridega olnud osaline Võru linna kultuurisündmustel: jõulukontserdid, kevadkontserdid, vabariigi aastapäeva tähistamised,
lisaks esinemised lasteaedades ja Uma Pidol.
Signe õigustab igati oma perekonnanime Rõõmus – tema nõudlikkus koorijuhina on peidetud rõõmsameelse ja sütitava pealiskihi alla ning ta suudab
suhelda nii noorte kui vanadega neile mõistetavalt.
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Saidi Tammeorg
Esitaja: Võro Selts VKKF

Põlvamaa dirigent Saidi Tammeorg (1957) oli 28. mail 2016 Põlvas toimunud
IV võrukeelse laulu- ja rahvapeo Uma Pido koorijuhtõ päälik ning üks ütisja naisikuurõ üldjuhtidest. Ta oli üks aktiivsemaid peo muusikatoimkonna
liikmeid. Saidi juhatas Uma Pido kõigi kooriliikide eelproove (kokku 13
proovi kuues Eesti linnas) ning koos Uma Pido lavastaja Kristo Tootsiga
ka peo peaproovi. Koos Võru naiskoorijuhtidega moodustati just peo jaoks
naiskoor Naasõ nurmõlt neile naistele, kes igapäevaselt kooris ei käi, kuid
soovisid võrukeelsel peol osaleda.
Saidi töötas kuni 2016. a suveni Saverna põhikoolis muusikaõpetaja, dirigendi ja huvijuhina, tema juhendatavate kollektiivide hulgas on Põlva
naiskoor Mai, segakoor Kevadised Hetked, Kambja laulukoor Läte, üks
ansambel ja kaks lastekoori. Tema muusikarmastusest kantud tegemisi on
veel mitmeid: aastatepikkune Põlva maakonna muusikaõpetajate ainesektsiooni juhatamine, oma kooridega festivalidel käimine (2016. aastal Praha
ja Jyväskylä), osalemine ETV saates „Perepidu” koos muusikalembeliste
õdede-sugulastega, laste laulukonkursside korraldamine jne.
Saidi Tammeorg on kõigis oma tegemistes rõõmsameelne ja samas nõudlik
ning mõjub lauljatele julgustavalt. Spontaanset ja innustavat „naeruteraapiat” tuleb tema proovides sageli ette. Saidi ei tee allahindlust ei endale
ega teistele ja loomulikult on tulemused sellisel juhul suurepärased. 2016. a
omistati talle kauaaegse pühendunud töö eest Põlva maavanema tänukiri.
Tähtsamad esinemised 2016:

• osalemine X Praha Folkloorifestivalil 28.-30. juuli 2016 segakooriga
Kevadised Hetked, laulukooriga Läte ja naiskooriga Mai;
• osalemine Kambja laulukooriga Läte ja segakooriga Kevadised Hetked
Soomes Jyväskylä Yläkaupungin festivalil;
• Võrumaa XIX vokaalansamblite päeva koolitaja-hääleseadja ja žürii
esimees;
• IV Uma Pido peadirigent; ühendkooride, naiskooride, segakooride ja
projektkoori „Naised nurmelt” dirigent;
• vabariikliku lauluvõistluse „Laulukarussell” Põlvamaa vooru peakorraldaja ja piirkondlike voorude žürii esimees.
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Gunnar Pettaig
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Gunnar Pettaig on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia (1997) ja tal on
puhkpilliorkestrijuhi VI taseme kutsetunnistus (2014).
1992-2010 töötas ta Eesti Piirivalve Orkestri orkestrandina. Ta on Tartu
Tamme Gümnaasiumi vilistlasorkestri kaasasutaja (2009) ja dirigent (20112015), Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasorkestri dirigent (2010-2015), Tartu
II Muusikakooli puhkpilliorkestri asutaja ja dirigent (alates 2015), Tartu
Tamme Kooli õpilasorkestri dirigent (alates 2015) ning puhkpilliorkester
Tamme dirigent (alates 2015). Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlasorkester
reorganiseeriti 2015. aastal ja kannab nüüd nimetust puhkpilliorkester
Tamme. Gunnar Pettaig on vaskpilliõpetaja Tartu Tamme Koolis, Tartu
Tamme Gümnaasiumis, Ülenurme Muusikakoolis ja Tartu II Muusikakoolis.
Gunnar Pettaigi olulisim ettevõtmine puhkpilliõpetajana 2016. aastal
oli 8. oktoobril Tartu Tamme Kooli aulas toimunud seminar Yamaha
„ClassBand” koostöös Yamaha muusikaosakonna esindajaga Euroopas.
Programmi põhieesmärk on tutvustada noortele muusikahuvilistele õpilastele läbi klassiõppe programmi erinevaid puhkpille ja tekitada neis huvi
puhkpillimängu vastu. Seminaril sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt algab
sama programm 1. jaanuarist 2017 Tartus. Programmis osaleb 12 õpilast
Tartu Tamme Kooli muusikaklassist. Tunnid toimuvad üks kord nädalas.
Programmi sponsoreerib firma Yamaha muusikaosakond, andes kasutada
esmased vajalikud tasuta noodimaterjalid ja spetsiaalse arvutitarkvara.
Yamaha pakub selle programmi raames soodushindadega pille ning kool
on seda võimalust osaliselt juba kasutanud. Gunnar Pettaig on programmi
koordinaator ja juht.
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Priit Rusalepp
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Priit Rusalepp (1988) on lõpetanud H. Elleri nim Tartu Muusikakooli
(õp Johannes Mitt) ning omandanud bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias (õp Aavo Ots) trompeti erialal, kus jätkab magistriõpingutega. Orkestridirigeerimist on ta EMTAs valikainena õppinud Aavo Otsa,
Jüri Alperteni ja Toomas Kapteni juhendamisel.
Aastast 2012 töötab Priit Rusalepp Tapa Linna Orkestri dirigendina, lisaks
on ta juhatanud ka Eesti Noorte Kontsertorkestrit, Eesti Noorte Brassi ja
Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestrit.
Priit Rusalepp on juhatanud ühendorkestreid Pühajärve Puhkpillipäevadel
(2014, 2015), E. Tamme nimelisel Puhkpillifestivalil Võrus (2016) ning
Virumaa laulupäeval „Avage Viru Väravad” (2014), kus ta oli ühtlasi puhkpilliorkestrite liigijuht.
Juulis 2016 osales Priit Tapa Linna Orkestriga Bratislavas Rahvusvahelisel
Noorte Muusikafestivalil (International Youth Music Festival II), kus osaleti
ka konkursil ning saavutati kuni 35-aastaste mängijatega noorteorkestrite
kategoorias kulddiplom.
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Mariell Aren
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Mariell Aren (1993) alustas kooliteed 2000. aastal Viljandi Paalalinna
Gümnaasiumi muusikakallakuga klassis. Põhjalikumad muusikaõpingud
said alguse aastal 2002 Viljandi Muusikakoolis klaveri erialal. Peale esimese
gümnaasiumiaasta lõppu reaalklassis ja lisaastet muusikakoolis jätkusid
õpingud 2010. aasta sügisest Tallinna Muusikakeskkoolis kooridirigeerimise erialal Evi Eespere käe all. Aastast 2013 õpib ta Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias kooridirigeerimist prof Ants Sootsi juhendamisel.
Ta on juhatanud Tallinna Muusikakeskkooli noortekoori ja kammerkoori,
neist viimast ka Viinis ja Bratislavas, ning teinud abidirigendi tööd segakooride Lehola ja Riola juures. 2014. a sügisest juhatab ta Raudtee Kultuuriseltsi
Segakoori ja Anija valla segakoori Hannijöggi. 2012. aastal saavutas ta
Tartus toimunud kolme kooli dirigentide konkursil III koha.

64

Kuno Kerge
Esitajad: Tiigi Seltsimaja, Eesti Meestelaulu Selts

Kuno Kerge (1988) lõpetas 2011. aastal H. Elleri nim Tartu muusikakooli
koorijuhtimise eriala Alo Ritsingu käe all. Seejärel jätkusid õpingud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias, kus hetkel on ta omandamas magistrikraadi
Ants Sootsi dirigeerimisklassis.
Alates 2011. aastast töötab Kuno Tartu Akadeemilise Meeskoori abidirigendina. Lisaks TAMile juhatab ta ka Eesti Metsatöötajate meeskoori Forestaliat
ning Eesti Rahvusringhäälingu segakoori. 2016. aastast on Kuno Virumaa
Poistekoori peadirigent, samuti on ta meeskooriprojekti „Ärkamisaeg” Tartu
ja Võru noorte meeskooride eestvedaja ja dirigent. Kuno Kerge on valitud
2017. aasta laulupeo noormeestekooride liigidirigendiks.
Aprillis 2016 käis TAM Austrias XIII rahvusvahelisel koorikonkursil Bad
Ischlis, kus koor pälvis esikoha meeskooride kategoorias ning üldvõidu
rahvamuusika kategoorias.
Lisaks tihedale kontsertprogrammile erinevate kollektiividega on Kuno
Kerge osalenud lauljana mitmetes projektides, samuti töötanud koormeistrina suurvormide ettevalmistamisel ning dirigeerinud mitmetel laulupäevadel ja kohalikel laulupidudel.
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Benjamin Theophilus Martin Kirk
Esitaja: Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor

Benjamin Theophilus Martin Kirk (1992) on inglise koorijuht, kes omandas
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias nii bakalaureuse- kui magistrikraadi
(mõlemad cum laude, prof Tõnu Kaljuste). Sellest sügisest alustas EMTAs
ka orkestridirigeerimise õpinguid (prof Paul Mägi).
Ta on olnud nii Eesti Rahvusmeeskoori kui ka Eesti Filharmoonia
Kammerkoori koormeister, teinud koostööd Mikk Üleoja, Kaspars Putniņši
ja Pasi Hyökkiga. Lauljana on olnud nii Eesti Rahvusmeeskoori kui ka Voces
Musicalese liige. Kirk on end dirigendina täiendanud arvukatel meistrikursustel, sealhulgas Berliini Raadiokoori (Simon Halsey, Gjis Leenars), BBC
Singersi (David Hill), Yale Schola Cantorumi (David Hill) ja R.A.M.C.C.-ga
(Jeremy Summerly).
2016. a sügisel juhatas Kirk Tartu Ülikooli Akadeemilist Naiskoori, kellega
toimus esimene kontsert novembris Tartu Ülikooli aulas, kus kanti esmakordselt ette tema teos „To Autumn”.
2016. aasta olulisemad tegemised:

• dirigeeris oma magistrieksam-kontserdil Rahmaninovi „Koguöist jumalateenistust” ning Daniel-Lesuri teost „Le Cantique des Cantiques”, esitajaks
Eesti Filharmoonia Kammerkoor;
• osales Berliinis Raadiokoori rahvusvahelisel meistrikursusel ning dirigeeris koori kontserdil;
• kontserdid Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga (november 2016
– jaanuar 2017).
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Jaanika Kuusik
Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool

Jaanika Kuusik (1986) on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli kooridirigeerimise erialal (õp Anneli Mäeots), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
bakalaureuseõppe koolimuusika (prof Ants Soots) ning magistrantuuri
kooridirigeerimise erialal (prof Tõnu Kaljuste).
Ta on Tallinna Rotary Klubi segakoori ning Rahvusooper Estonia poistekoori
JUHANID dirigent. Samuti töötab ta Tallinna Muusikakeskkooli mudilaskoori ja I klassi koori dirigendina, laste- ja noortekoori koormeistri ning
hääleseadjana. 2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeol on Jaanika valitud
mudilaskooride liigidirigendiks.
Aastatel 2007-2016 laulis Jaanika kammerkooris Voces Musicales, kus ta sai
oma oskusi rakendada ka koormeistri ja solistina. Ta laulab ka ansamblites
Vox Clamantis ning nju:Est consort.
2016. aastal olulisemad saavutused ja tegevused:

• II koht Eesti Meestelaulu Seltsi VIII poistekooride võistulaulmisel
Rahvusooper Estonia poistekooriga JUHANID
• valmistas koormeistrina ette kammerkoori Voces Musicales Leigo
järvemuusika kontserdiks ning oktoobris toimunud kontserdiks „Bachi
motetid”;
• osales TMKK noortekoori koormeistri ja hääleseadjana Vivaldi „Gloria”
ja projekti Tobias/Kreek/Saar „Kuula: valgusest imelist juttu” kontsertidel. Augustis osales kooriga VII America Cantat festivalil Bahamal, reisi
raames anti ka kontserte USAs.
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Silver Niinemets
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Silver Niinemets (1994) alustas oma haridusteed Eidapere koolis, mille
kõrvalt õppis Kehtna Kunstide Koolis trompetit. 2011. aastal astus Silver
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klassikalise trompeti erialale ning
lisaks alustas ta ka dirigeerimisõpinguid (õp Hando Põldmäe). Alates 2016.
aastast õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Aavo Otsa trompeti- ja
dirigeerimisklassis.
Alates 2006. aastast osaleb Silver Niinemets Rapla Maakonna Noorte
Puhkpilliorkestri töös, kus on ta 2012. aastast Tõnu Soosõrve kõrval orkestri
teine dirigent. Ta on dirigeerinud orkestrit traditsioonilistel kevadkontsertidel ja aastapäevakontsertidel ning juhatanud orkestrit lisaks kontsertidele
Eestis ka Saksamaal ja Venemaal. Tema kanda oli ka orkestri 2016. aasta
kevadkontsert, kus ta juhatas, soleeris ning osales orkestrandina. Lisaks
on Silver juhatanud Rapla Pasunakoori ja Märjamaa Puhkpilliorkestrit.
Silver osales 2014. aastal IV Eesti noorte puhkpilliorkestrijuhtide konkursil ning oli aktiivne osaleja VII Aavo Otsa puhkpilliorkestri dirigeerimise
kursusel 2016. aastal. Konkursside ja kursuste käigus on ta juhatanud
EMTA brassansamblit ja Eesti Noorte Kontsertorkestrit ning täiendanud
end dirigeerimises Janis Retanaisi ja Mika Hirvoneni juures.
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Mai Simson
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Mai Simson (1992) õppis 2010-2013 Tartu H. Elleri nim Muusikakoolis koorijuhtimist (õp Karin Herne), seejärel sama eriala 2013-2015 Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias (õp Veronika Portsmuth). Hetkel õpib ta Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias magistrantuuris professor Tõnu Kaljuste käe all.
Mai Simson on töötanud enda loodud Tartu Laulupeomuuseumi segakoori
dirigendina, Palamuse segakoori abidirigendina, Jõgeva Põhikooli lastekoori dirigendina ning juhendanud erinevaid noorteansambleid. Ta töötas
abidirigendina Euroopa Kultuuripealinna segakoori ning Inseneride meeskoori juures. Hetkel töötab Mai dirigendina ja abidirigendina Jõgevamaa
Gümnaasiumi neidudekoori, kammernaiskoori MIINA, Eesti Noorte
Segakoori ning Palamuse segakoori juures. Alates 2015. a kuulub Eesti
Segakooride Liidu juhatusse. Samuti kuulub ta üleriigilise Alo Mattiisenile
pühendatud vokaalansamblite konkursi korraldusmeeskonda.
2016. aastal juhatas Mai Simson Kreegi päevade raames Eesti Rahvusmeeskoori kontserdil „Kreek meeskoorile” ning töötas koormeistrina Eesti
Filharmoonia Kammerkoori juures (Tigran Mansurjani „Reekviem”). 2017.
aastal on Mai noorte laulu- ja tantsupeo neidudekoori liigidirigent.
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Tiiu Sinipalu
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Tiiu Sinipalu (1986) alustas oma dirigenditeed Heino Elleri nim Tartu
Muusikakoolis, kus tema õpetajaks oli Vaike Uibopuu. 2007-2012 jätkas
ta oma õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Ants Sootsi käe all.
Tiiu on olnud Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tartu Vilistlaskoori abidirigent ja peadirigent, kammerkoori Catena dirigent ning ETV tütarlastekoori koormeister. Alates 2011. aastast on ta koos Ülle Tuisuga kammernaiskoori Sireen dirigent ning üks asutajatest. 2015. aastal oli ta Kooriühingu
aastapreemiate gala kunstiline juht. 2017. aastal on Tiiu noorte laulu- ja
tantsupeo neidudekoori liigidirigent.
2016. aasta olulisemad tegevused ja saavutused:

• hõbediplom rahvusvahelisel koorikonkursil Gdanskis Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori vilistlaskooriga;
• I koht kammernais ja -meeskooride kategoorias XIII Eesti Kammerkooride
Festivalil kammernaiskooriga Sireen;
• Tallinn Music Weeki raames toimunud kontsert kammernaiskooriga
Sireen ning briti punk-ansambliga The Membranes;
• debüütplaadi „Terra Incognita” väljaandmine ning esitluskontsert kammernaiskooriga Sireen;
• esinemine Eesti taasiseseisvumise 25. aastapäeva vastuvõtul presidendi
roosiaias kammernaiskooriga Sireen ja ansambliga Junk Riot.
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Ülle Tuisk
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Ülle Tuisk (1988) alustas oma muusikaõpinguid Pärnu Muusikakoolis klaveri erialal. 2007-2010 õppis Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis dirigeerimist Lauri Breede käe all. 2013. aastal lõpetas Ülle Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias kooridirigeerimise eriala (prof Ants Soots).
Ülle on olnud kammerkoori Crede ja segakoori MaSk peadirigent ning Voces
Musicalese koormeister. Alates 2011. aastast on ta koos Tiiu Sinipaluga
kammernaiskoori Sireen dirigent ning üks asutajatest, 2016. aastast
Inseneride meeskoori koormeister. Lisaks töötab Ülle Eesti Filharmoonia
Kammerkooris lauljana.
2016. aasta olulisemad tegevused ja saavutused:

• I koht kammernais ja -meeskooride kategoorias XIII Eesti Kammerkooride
Festivalil kammernaiskooriga Sireen;
• Tallinn Music Weeki raames toimunud kontsert kammernaiskooriga
Sireen ning briti punk-ansambliga The Membranes;
• juhatas ühendkoori üle-eestilisel neidude- ja naiskooride laulupäeval
„Üle Maarjamaa” Pärnus;
• esinemine Rapla Kirikumuusika Festivalil kammernaiskooriga Sireen
ja YOA orkestriga;
• debüütplaadi „Terra Incognita” väljaandmine ning esitluskontsert kammernaiskooriga Sireen.
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Silja Uhs
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Silja Uhs (1990) õppis 2008-2012 G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist (õp Peeter Perens), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogikat ning magistriastmes koorijuhtimist (prof Ants Soots). Alates
2016. aastast õpib Silja G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis klassikalist
laulu (õp. Kädy Plaas-Kala).
Silja on olnud alates 2012. aastast Lasteekraani muusikastuudio dirigent
(mudilaskoor, lastekoor, kontsertkoor) ning Kadrina segakoori dirigent.
Alates 2016. aastast juhatab Silja Eesti Noorte Segakoori. 2017. aasta noorte
laulu- ja tantsupeol juhatab Silja Uhs mudilaskoore.
2016. aasta olulisemad tegevused ja saavutused:

• I koht VII Viimsi JazzPopFestil tulevikukooride kategoorias (ETV
lastekoor);
• II koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil A-kategoorias (ETV
lastekoor);
• Grand Prix ning I koht lastekooride kategoorias Bratislava rahvusvahelisel koorikonkursil (ETV lastekoor);
• kontsert „Lauliku lapsepõli” Nargenfestivali raames Kreegi päevadel
koos ETV lastekoori ja kontsertkoori ning EMTA segakooriga;
• kontsert „Ringmängulaul” ETV kontsertkoori, rahvatantsuansambli
Kuljus ning Kullo ukuleleorkestriga.
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Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate
Harjumaa Ühenduse juhatus
Esitaja: Merike Hallik, Harju maakonna rahvakultuurispetsialist

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus on vabatahtlik maakondlik rahvakultuuriühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koorilaulu ja vokaalmuusika populariseerimisele ning arendamisele
Harjumaal. KMHÜ ühendab Harjumaal koorilaulu viljelevate kollektiivide
juhte, muusikaõpetajaid, vokaalmuusika ja koorilaulu arendamisest huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid.
KMHÜ juhatus koordineerib koorilaulu-, koolimuusika- ja vokaalmuusikaga laiemalt seotud maakondlikke suurüritusi, teavitab ühenduse liikmeid Harju maakonnas ja Eestis toimuvatest tegevustest kodulehekülje
www.harjukultuur.ee kaudu, korraldab oma liikmeskonnale vajalikke
täiend- ja mentorkoolitusi ning esitab oma liikmeid erinevate tunnustuste
saamiseks.
KMHÜ omab otsest kontakti liikmeskonnaga, keda on hetkel 89.
KMHÜ juhatuse esindaja osaleb maakonna iga-aastase kultuurikalendri
kokkupanemisel.
2016 toimusid KMHÜ korraldusel järgmised olulised projektid:

• lastekooride projekt „Rõõm laulust”;
• poistekooride projekt „Vahvad laulumehed”;
• mudilaskooride projekt „Suvi algab lauluga”;
• lauluvõistlus „Harjumaa Laululaps 2016”;
• Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festival.
KMHÜ on seni ainuke suure liikmeskonnaga maakondlik ühendus, mis
toimib ka ainesektsioonina. KMHÜ juhatus on seitsmeliikmeline: Anne
Kruuse (esimees, Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht), Heli
Sepp (Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht), Taavi Esko (Kuusalu
Keskkooli muusikaõpetaja ja koorijuht), Grete Põldma (Saue Gümnaasiumi
muusikaõpetaja ja koorijuht), Heli Karu (Alavere ja Raasiku Põhikooli muusikaõpetaja), Merike Hallik (Rahvakultuuri Keskuse Harju maakonna rahvakultuurispetsialist) ja Kätlin Puhmaste (Viimsi Kooli muusikaõpetaja
ja koorijuht).

74

Triinu Laan
Esitajad: Uma Pido dirigendid Saidi Tammeorg, Silja Otsar, Signe Rõõmus, Ester
Liblik, Riivo Jõgi, Kalev Lindal, Andres Määr

Triinu Laan on Võru Instituudi projektijuht, kes on võtnud enda südameasjaks võrukeelse kultuuri talletamise ja edasiarendamise. Tema eestvõttel
on sündinud UMA PIDO –võrukeelne laulupidu.
Alates 2008. aastast, mil toimus esimene laulupidu Võrus, on Triinu kogu
seda protsessi juhtinud. Tema suurepärase töö- ja kaasamisvõime tulemusel
on tänaseks toimunud juba neli UMA PIDO, neist viimane toimus 2016.
aasta 28. mail Põlvas. Võrukeelne laulupidu on saanud kindla koha Eesti
kultuuripildis, osalejaid on olnud järjest rohkem ja üle kogu vabariigi.
Viimase, 28. mail toimunud UMA PIDO korraldamise heaks:

• kirjutas Triinu kolme aasta jooksul 47 projektitaotlust ja sama palju
aruandeid;
• koordineeris peoga seotud toimkondi ja töögruppe;
• korraldas kõiki peoga seotud eelsündmusi – loengupäevi, rändnäitust,
• ühisproove, eelkontserte;
• korraldas nootide kirjastamist, plakatite ja kavavihikute trükkimist.
Põhiosas toimetas Triinu üksi, abilise enda kõrvale sai ta märtsist maini.
Töötasu (0,8 kohta) sai ta alates septembrist 2015.
Ise on Triinu oma tööprotsessi kirjeldanud järgmiselt: „See pidu oli minu
jaoks väga eriline, sest alustasin korraldamist oma tütart Annit oodates ja
jätkasin kohe pärast tema sündi. See pidu kasvas koos Anniga. Ja muidugi
ka koos tütre Iloga, kes on nüüd nelja-aastane. Kõik toimis tänu toetavale
perekonnale ja mõnusatele inimestele. Olen tänulik, et olin ümbritsetud
nii targast, loomingulisest, koostöövalmist ja armsatest inimestest koosnevast seltskonnast.”
Võru- ja Põlvamaa dirigentide nimel leiame, et Triinu Laan väärib tunnustust. Pingelise ja mahuka töö kõrval on Triinu jäänud alati mõistvaks
ja tasakaalukaks. Ta on hea diplomaat ja kuulaja, kõigiga arvestav ning
mõnusa huumorimeelega inimene. Koostöö Triinuga on alati meeldiv, ta
oskab inimesi sütitada ja põnevate ideedega kaasata. Kõige selle juures
jääb Triinu tagasihoidlikuks ega püüa silma paista. Võime öelda, et üks
väike naisterahvas teeb Võrumaal suuri asju – see on Triinu Laan.
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Kristiina Randoja
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Kristiina Randoja on segakoori K.O.O.R laulja, kes igapäevaelus töötab
projektijuhina inseneribüroos Tehnolabor, mis tegeleb elektroonika-, robootika- ja telekommunikatsioonialaste projektide arendusega.
Kristiina on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna kütte- ja
ventilatsiooni eriala, kuid paraku pole saanud mahti õpitud erialal päevagi
töötada. Tema esimene töökoht oli seotud hoopis automüügiga ning ta
on müünud Eesti ja Venemaa teedele üle 500 uue Toyota ja Fordi sõiduki.
Seitsme aasta pikkuse automüügikarjääri lõppedes asus ta asutaja ja tootmisjuhina tööle elektroonikalahendusi arendavas ettevõttes ning on 15
aasta jooksul erinevates sarnastes ettevõtetes tegutsenud tootmise käivitaja
ja kvaliteedisüsteemi juurutajana. Innovaatilistes firmades töötades on ta
olnud kaastegev nii piirijälgimissüsteemide, tarkade tänavavalgustuslahenduste kui Airbusi lennufirma poolt tellitud ülitäpsete mõõteseadmete
arendamise juures.
Lisaks on Kristiina laulnud kogu menuka tegutsemisperioodi ansamblis
„Kuldsed Lindid” ja tegelenud 15 aastat võistluspurjetamisega.
2016. aastal juhtis Kristiina Randoja ka Eesti seni mastaapseimat koorimuusika jäädvustamise projekti, mille eesmärgiks on esitleda meie koorimuusikat ETV-s läbi iganädalaste saadete „Üks koorilaul” ja need hiljem kõik
üheks suureks DVD-kogumikuks koondada. Selleks tuli leida 10 eripalgelist
salvestuspaika kolmes eri linnas, leppida 37 kooriga kokku just neile sobiv
salvestuspäev ja need koorid vajadusel ka teise Eesti otsa transportida,
teha nii, et võttegrupp oleks rahul ja õnnelik ning saaks pühenduda vaid
olulisele, aidata kooridel leida huvitavaid ja säravaid isiksusi armastatud
luuletajatest ja heliloojatest kuni aatomifüüsikute, kuu-uurijate ja õllemeistriteni välja (89 erinevat!), kes oleksid nõus rääkima „lugu”, mis ilmestaks
ja iseloomustaks igat koorilaulu.
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Heli Roos
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Heli Roos (s 1967) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika erialal ning õppinud muusikateraapiat Eestis, Rootsis ja
Saksamaal.
Ta on Tallinna Reaalkooli muusikaõpetaja ning laste- ja poistekoori dirigent.
Tema olulisemad saavutused dirigendina viimaste aastate
jooksul:

• Tallinna Reaalkooli lastekooril ja poistekooril on I kategooria;
• III koht ja hõbediplom rahvusvahelisel laste-ja noortekooride konkursil
Juventus 2014 Prahas;
• II koht noortekooride kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil „Tallinn
2015”;
• I koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias ning I koht ja kulddiplom folkloori kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil Kalamatas
(Kreeka) 2015.
Sellele lisaks on aga Heli Roosil mitu ühiskondlikku ametit nimelt on ta:

• Eesti Kooriühingu koolikooride sektsiooni juhatuse liige ja muusikanõukogu liige;
• Eesti Muusikaõpetajate Liidu liige;
• Eesti Koorijuhtide Liidu liige;
• Eesti Muusikateraapia Ühingu liige;
• 29.-30. aprillil 2016. a Rakveres toimunud VI vabariikliku lastekooride
konkurss-festivali kunstiline juht
• Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite konkursi Volüüm idee autor ja
korraldaja.
2016. aastal toimus Volüüm juba 17. korda. Alates 2003. aastast on konkurssi korraldatud Tallinna Reaalkooli suurepärase akustikaga saalis, 2005.
aastast on Reaalkool konkursi ametlik partner.
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Väljaantud õppevara:

• V klassi muusikaõpik, töövihik ja CD komplekt kirjastus „Avita” 2010;
• VI klassi muusikaõpik, töövihik ja CD komplekt kirjastus „Avita” 2012.
Tunnustused:

• Tallinna linna Aasta õpetaja 2006;
• Tallinna Reaalkooli Hea haldja preemia 2006;
• Tallinna parim Aasta põhikooliõpetaja 2013;
• Eesti Kooriühingu aasta dirigent-muusikaõpetaja 2015.
Eesti Kooriühingu aastapreemia nominent Aasta korraldaja kategoorias
2008 (Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite konkursi Volüüm korraldamise eest).
Heli Roos on üleriigiliselt tunnustatud pedagoog, kelle tegevus muusikaõpetaja, dirigendi ja korraldajana on mõjutanud Eesti koolimuusika arengut.
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Toomas Voll
Esitajad: Eesti Naislaulu Selts; Kaja Sisask, kultuuri- ja haridustööjuht, konkurssfestivali Lauluragin produtsent

Toomas Voll (1958) on lõpetanud Pärnu Lastemuusikakooli ning õppinud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogikat ja
koorijuhtimist.
Praegu töötab ta Pärnu Muusikakoolis koorimuusika ja hääleseade õpetajana, juhatab segakoori Endla, neidudekoori Argentum Vox ning noorte
naiste koori Leelo vol 2. Nii tema koore kui ka tema poolt juhendatud
soliste ja ansambleid on tunnustatud mitmetel konkurssidel läbi aastate.
Toomas Voll on ka Eesti Kooriühingu mentor, on koostanud ja avaldanud
kaks laulukogumikku („Laulud” 2002 ja „Laula või ise” 2007). Ta on osalenud mitmete žüriide ja kunstiliste toimkondade töös.
Toomas Voll oli 1997., 2002. ja 2007. aasta noorte laulupeo ning 1999. aasta
üldlaulupeo üks üldjuhte, 2009. aasta üldlaulupeol juhatas segakooride
esituses põimikut Raimond Valgre lauludest. X noorte laulupeol 2011 juhatas Toomas Voll neidudekoore, XXVI üldlaulupeol (2014) oli lastekooride
ja naiskooride liigidirigent ning järgmisel noorte laulupeol „Mina jään”
2017 seisab taas lastekooride ees.
10. aprillil 2016 valis Eesti Naislaulu Seltsi volikogu Toomas Volli juhatuse
liikmeks ning tema ülesandeks sai aktiviseerida ja suunata seltsi tegevuste
juurde neidudekoore. Seda on ta ka juba teinud.
Teha tööd koos Toomas Volliga on ääretult meeldiv ja tore. Toomas on
täpne, nõudlik, kohusetundlik, uskumatult suure töövõimega inimene.
2016. aasta olulisemad tegemised:

• segakoori Endla kevadkontserdi korraldamine Pärnu Ühisgümnaasiumis;
• X Pärnu rahvusvahelise koorifestivali kunstiline juht, korraldusmeeskonna liige;
• Eesti lipu päeva tseremoonia Pärnus Rüütli platsil ning üle-eestilise
nais-ja neidudekooride laulupäeva „Üle Maarjamaa” kunstiline juht ja
korraldusmeeskonna liige;
• Pärnumaa muusikaõpetajate täiendkoolituse õppekava koostamine ja
koolituse korraldamine kahes erinevas õppetsüklis;
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• noorte naiste koor Leelo vol 2 lindistus Eesti Rahvusringhäälingu
stuudios;
• Eesti Naislaulu Seltsi neidudekooride dirigentide teabepäeva programmi
koostamine, ettevalmistamine ja korraldamine Tallinna Reaalkoolis;
• III rahvusvahelise pop/jazz kooride konkurss-festivali „Lauluragin 2016”
kunstiline juht, korraldusmeeskonna liige;
• Tallinna Jaani kirikus toimunud neidudekooride jõulukontserdi
„Jõulupuudutus” kunstiline juht ja korraldaja;
• segakoori Endla jõulukontsertide korraldamine Ericsonhallenis
Stockholmis ja Pärnu Eliisabeti kirikus.
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Kristel Üksvärav
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Kristel Üksvärav on Eesti Kammerkooride Liidu esimees, kammerkoori
Collegium Musicale mänedžer, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avalike
suhete juht ja konsultant asutuses PR Concept.
2015. aastal juhtis Kristel Kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud teema-aastat Muusika-aasta 2015 ja on praegu EV 100 projektijuht. 2016. aasta
suvel tegi ta muusikaõpetajate ja koorijuhtide suveseminaril Vana-Vigalas
ettekande koorielu korraldamisest ja rahastamisvõimalustest.
Kristel Üksvärav omab 15-aastast töökogemust kommunikatsioonivaldkonnas ja tunneb ennast koduselt nii meediasuhete korraldamises, sisekommunikatsioonis, sponsorluses, telesaadete toimetamisel kui ka üritusturunduses. Ta on töötanud ETV-s välisuudiste toimetajana, Tallinna Linnavalitsuse
meediaosakonnas vanemtoimetajana, suhtekorraldusfirmas Hill&Knowlton,
Hansapanga Grupis (uue nimega Swedbank) sisekommunikatsioonijuhina
ning Nordea pangas turunduse- ja kommunikatsioonioskonna juhina.
Ta on olnud saadete „Tere õhtust”, „Üks teist”, „Üks teist - puhkus staaridega”, „Saladused”, „Buduaar” ja „Peetri köök” toimetaja, ETV telekonkursside „Laululahing” ja „Klassikatähed” infojuht. Meediasuhtlust on Kristel
korraldanud ka spordivaldkonnas ja ettevõtlusmaastikul.
Kristel on olnud pressiesindaja mitmetel festivalidel ja kontsertidel, sh
Viljandi pärimusmuusika festival, Andrea Bocelli kontsert Tallinnas, Chris
Rea, Underworld, T.A.T.U. jt.  
Kristeli algatusel on loodud Pühalepa muusikafestival Hiiumaal ja portaal
muusikaelu.ee.
Kristeli kogemustepagasisse kuulub ka kommunikatsioonikoolituste ja
meediatreeningute läbiviimine. Kommunikatsioonialaseid koolitusi on
Kristel läbi viinud EBSi Juhtimiskoolituskeskuses ja PARE personalijuhtimise koolitustel.
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Eesti Naislaulu Seltsi laulupäev
„Üle Maarjamaa“
Esitaja: Eesti Lipu Selts

4. juuni hommikul kell 7.30 laulsid naiskoorid lipupäeva tähistamisel
Tallinnas Toompeal, sealt sõideti edasi Pärnusse ja kell 17 toimus Pärnus
Rüütli platsil pidulik miiting koos Eesti Lipu Seltsiga.
Uhkes rongkäigus liiguti Vallikääru, kus kell 18 algas üle-eestiline
neidude- ja naiskooride laulupäev „Üle Maarjamaa” ning kus osales 87
koori, eraldi plokina astusid üles ka neidudekoorid. Laulupäeva repertuaar,
lavastus ning kujundus olid seotud rahvuslippudega ning selle kunstiline
juht oli Toomas Voll.
Kandvaks teemaks jäi naine kui elu andja, kodu looja ja hoidja. Maarjamaa
on kui kodu, kui aken maailma, aken mehe südamesse, aken, mis ootab,
et lapsed alati koju tagasi tuleksid. Naine on tugev igas olukorras, ka siis
kui mehi enam kõrval pole, naine saab kõigega hakkama. Neidudekoori
laulud kandsid endas sõnumit – naiseks kasvamine, armumine, armastus,
uus põlvkond ja kodu loomine.
Järgmisel hommikul toimus laulupäeva ja Pärnu Koorifestivali raames kontsert-jumalateenistus, Max Filke Missa ettekanne Pärnu Eliisabeti kirikus.
Osales neli koori, juhatas Margit Võsa.
Laulupäeva eesmärgiks on hoida ja arendada naislaulu traditsioone, luua
väljund nais- ja neidudekooridele suurte pidude vaheajal, tugevdada nais- ja
neidudekoori liiki ning pakkuda hästikorraldatud kooslaulmist.
Üle-eestiline nais- ja neidudekooride laulupäev „Üle Maarjamaa” oli selle
aasta Eesti Naislaulu Seltsi suurim ja võimsaim üritus.
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Lauljate suvekool Haapsalus
Esitaja: Euroopa Kultuuripealinna Segakoor

Eesti Segakooride Liit taaselustas lauljate suvekooli korraldamise traditsiooni 2014. aastal. Seda tingis otsene vajadus, sest paljudes koorides on
lauljaid, kellel on suurem huvi ennast arendada ja vajadus rohkem laulda,
kui iganädalased proovid võimaldavad. Nii küpseski ESLi esimehe Veronika
Portsmuthi peas idee pakkuda ärksatele lauljatele võimalust veeta suve
lõpus kolm muusikat täis päeva Haapsalu külje all Uuemõisas, kus on
taolise suvekooli korraldamiseks ideaalilähedased tingimused. Kindlasti
pidi suvekooli repertuaar olema nõudlikum kui enamikes koorides tavaks,
õpitavateks teosteks olid orkestriga esitatavad suurvormid ja osalev laulja
pidi olema suuteline iseseisvalt (või oma dirigendi) abiga oma partii eelnevalt omandama.
Orkestri leidmisel tuli appi Jüri-Ruut Kangur, tänu kellele on suvekooli koore
saatnud kõik need kolm aastat üle-eestiline noorte sümfooniaorkester.
Kohe alguses oli ka selge, et kooride ette tuleb meelitada tõelisi tipptegijaid, et realauljal oleks võimalik laulda näiteks Risto Joosti või Kaspar
Männi käe all.
Kolmest päevast Haapsalus pidi kujunema tõeline muusikapidu. Loomulikult
ei olnud kerge leida ca 30-minutilisi suurvorme, mis oleksid ühest küljest
jõukohased, teisest küljest pakuksid aga ka eneseületamise võimalust
ning arendaksid iga üksikut lauljat. Ikka selleks, et needsamad lauljad
viiksid oma kogemuse ja uue oskuse mööda Eestit laiali ning arendaksid
sel moel oma kodukoore.
Esimesel aastal õpiti selgeks Arvo Pärdi „Te Deum” ja Antonio Vivaldi
„Gloria”, dirigentideks vastavalt Risto Joost ja Lilyan Kaiv. Teisel aastal
pusiti selgeks G. F. Händeli „Kolm kroonimishümni” (dirigent Toomas Siitan)
ja Tõnu Kõrvitsa „Kreegi vihik” (dirigent Kaspar Mänd). 2016. aastal olid
valikus Marc-Antoine Charpentier’ „Te Deum” ja Pärt Uusbergi „Õhtu ilu”,
dirigeerisid Martin Sildos ja autor ise.
Kõik suvekoolid kulmineeruvad kontserdiga Haapsalu toomkirikus.
Oluliseks ideeks suvekoolides oli noorte koormeistrite kaasamine – anda
neile suurvormi õpetamise kogemust ja tutvustada neid koorilauljatele.
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On tore tõdeda, et noored tegijad on lauljate poolt vaimustusega vastu
võetud ja nende lennukale karjäärile hoitakse tulevikus sadu pöidlaid.
Suvekool ei ole enam ainult partiide õppimine. Lauljate tagasisidest selgus,
et kohaletulnud soovivad aega maksimaalselt ära kasutada. Nii lisandusid
alates 2015. aastast lisakoolitused. Sel suvel oli võimalik valida kolme
koolituse vahel: hääleseade (Kaia Urb), solfedžo (Maire Pedak) ja jooga
(Toomas Õunap).
Nüüdseks on selge, et lauljate suvekool on muutunud märksõnaks, mille
peale teadvalt noogutatakse: „Ah suvekool, olen kuulnud.” Neid, kes nii
ütlevad, saab iga aastaga aina rohkem. 2016. aastal osales kahes kooris
kokku 101 lauljat, kokku 27 erinevast koorist üle Eesti.
Järgmine suvekool saab teoks 18.-20. augustil 2017, ikka Uuemõisas.
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Tartu ülikooli kammerkoori
45. aastapäeva etendus
„Südamepeitjate planeet“
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Südamlikkus ja südametus, tundlikkus ja tundetus, elamine südame ja
elamine mõistuse järgi on põimitud lavastusse, mille peategelaseks oli
Tartu ülikooli kammerkoor Triin Kochi muusikalisel juhatusel. Kristiina
Ehin kirjutas „Südamepeitjate planeedi” teksti spetsiaalselt TÜ kammerkoori sünnipäeva tähistamiseks.
Etenduses oli koorimuusika seotud erinevate lavastustehniliste võtete ja
tantsuga, lauljad tegutsesid laval aktiivselt etenduse algusest kuni lõpuni.
Sageli väga nõudlikku repertuaari esitati lauljale tavatus asetuses (näiteks
Veljo Tormise „Raua needmine”, 3. osa Sergei Rahmaninovi „Koguöisest
jumalateenistusest”, Cyrillus Kreegi ja Mart Saare kooriteosed) ning seda
tihtilugu olukorras, kus kontakt dirigendiga oli minimaalne.
Lisaks hästi tuntud klassikalisele koorimuusikavaramule kasutati uudisloominguna helilooja Pärt Uusbergi selleks sündmuseks kirjutatud lugu
„Me oleme nii sarnased”. Etenduse lavastusse oli kaasatud professionaalne
kunstiline toimkond: lavastaja Jaanus Tepomees (tegu oli noore näitleja lavastajadebüüdiga), muusikajuht ja dirigent Triin Koch, kunstnik Kristina Lõuk,
koreograaf Janek Savolainen, valguskunstnik Priidu Adlas, videokunstnik
Sveta Bogomolova, muusik Argo Vals, näitlejad Tõnu Oja ja Saara Nüganen.
Märkimisväärne on, et Eesti kultuuriavalikkusele tutvustati esinemispaigana Eesti Rahva Muuseumi uue hoone vahetus läheduses asuvaid Raadi
lennuangaare, mis olid senini kasutuna seisnud, kuid sobisid just selleks
etenduseks nii oma suuruse kui ka lavastuslike elementide kasutusvõimaluste poolest. Tartu ülikooli kammerkoor produtseeris kogu lavastuse ise.
„Südamepeitjate planeet” etendus mais ja septembris kokku seitsmel korral,
sealjuures Eesti teatri festivali Draama 2016 programmi täisväärtusliku
osana, ühtekokku nägi lavastust ligi 1600 inimest.
Etendust kajastati ka meedias ning inimlikkuse piiril ja tänapäeva ühiskonna
valukohtadel peatuvana puudutas see ehk kõiki kuuljaid-vaatajaid ning
tõstatas mitmed eksistentsiaalsed küsimused. Lavastus pälvis laiema kultuurilise tähelepanu ning tõstis koorimuusika esile meie kultuuri peavoolus.
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Tartu linna ja maakonna
puhkpilliorkestrite ühiskontsert
Esitaja: Liidia Konsa, XII Noorte Laulu- ja Tantsupeo Tartu linna kuraator

2016. aasta aprillis toimus Tiigi Seltsimaja ning Tartu linna ja Tartumaa
puhkpilliorkestrite koostöös Vanemuise Kontserdimajas puhkpilliorkestrite
ühiskontsert. Laval said kokku 12 orkestrit 320 pillimängijaga.
Pühapäeval, 24. aprillil kell 16 esinesid Vanemuise Kontserdimajas kõik
Tartu linna ja maakonna puhkpilliorkestrid. Tegemist oli haruldase ja
ainulaadse kontserdiga, milletaolist ei mäletanud ka staažikad dirigendid
ja pillimehed. Orkestreid oli kuuldud-nähtud küll ühist repertuaari mängimas Tartu ja Tallinna laulupidudel, kuid nüüd astusid kõik kollektiivid
publiku ette ükshaaval. Esindatud olid nii noortekollektiivid kui ka juba
teatud-tuntud orkestrid. Kontserdi kavas oli teoseid eesti puhkpillimuusika isaks loetud David Otto Wirkhausilt, klassikatöötlusi, kaasaegsete
heliloojate põnevat ja värvikirevat loomingut ning pop- ja rockmuusika
arranžeeringuid. Igav ei hakanud kellelgi.
Kontserdil osalesid Puhkpilliorkester Tartu ja Tartu Rivitrummide ansambel,
Tartu Mart Reiniku Kooli puhkpilliorkester, Tartu Karlova Kooli puhkpilliorkester, puhkpilliorkester Forte, Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli
puhkpilliorkester, Väägvere pasunakoor, Tartu II Muusikakooli, Tartu
Tamme Kooli ja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste koondorkester, Tartu
I Muusikakooli puhkpilliorkester, Tartu Ülikooli akadeemiline puhkpilliorkester Popsid, Elva linna puhkpilliorkester ja puhkpilliorkester Tamme.
Tiigi Seltsimaja uus algatus tõi kontserdisaali rohkearvulise publiku ja korraldajad soovivad taolise suurkontserdi toredaks traditsiooniks kujundada.
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Tärkava koorihelilooja
programm – sahtlist saali
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori ja teiste ülikoolilinna akadeemilise
kooride algatatud „Tärkava koorihelilooja programm – sahtlist saali” väärib
igati tähelepanu ja tunnustust.
Eestis on juba poolteist sajandit loodud koorimuusikat, mille autoriteks on
olnud nii asjaarmastajad kui professionaalid. Heliloojad on meile jätnud
teoseid, millest üks osa on kooride repertuaaris tänaseni, teine osa aga
ununenud. Ka täna armastatud ja lauldavatest lauludest on paljud loodud asjaarmastajate, ilma kompositsioonialase hariduseta inimeste poolt.
Seetõttu on põhjust arvata, et ka osa antud programmi lauludest jääb meie
kooride püsirepertuaari. Programmi vajalikkusest räägib fakt, et osalejaid
oli tervelt 51, kes esitasid žüriile ülevaatamiseks 100 teost, sealhulgas nii
a cappella kui saatega, nii eesti- kui ka võõrkeelseid laule – kokku ca 300
lehekülge muusikat.
Arvestades suurt osavõtjate ja laulude arvu, on täiesti usutav, et täitub
antud programmi juhi Triinu Araku soov, et on suudetud juurde tekitada elavat koorimuusikat – muusikat, mis jääb püsivalt meie kooride
repertuaari.
Programmi žürii on tänaseks otsused langetanud ja ettevõtmise lõpptulemust saavad koorimuusikahuvilised kuulda-näha pidulikul galakontserdil
27. mail 2017 Tartus Eesti Rahva Muuseumi uues hoones, kus teosed kannavad ette Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor ja Tartu ülikooli kammerkoor.
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Ärkamisaeg: noorte meeskooride
ellukutsumine
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

„Ärkamisaja” eesmärgiks on uute noorte meeskooride ellukutsumine ning
ettevalmistused selleks algasid 2015. aastal. 2016. aasta alguses tehti
Rahvusooper Estonia noormeesteansambliga esimesed näidis-avaproovid Pärnus, Tartus, Võrus ja Jõhvis. Sealt alates on uued koorid tegutsenud
Tallinnas, Tartus, Võrus, Jõhvis ja Pärnus, kellest täiskoosseisus on laulupeole minemas Tallinn, Tartu, Jõhvi ja Võru.
Täna tegutsevad koorid jõudsalt ning mõte meestelaulu hoidmisest on
tekitanud soovi luua ka uusi noorte meeskoore maakondades, mis hetkel
„Ärkamisaja” projekti ei kuulu. See näitab, et huvi on, noorte meeskoorid
on vajalikud ning noortel on soov laulda.
Kuigi tegutsetud on veel väga vähe, on siiski suudetud end ka publikule
näidata. Koorid tegid ühise avaliku esinemise Estonia kontserdisaalis
2016. a maikuus emadepäeva kontserdil ning oktoobris Riigikogus uue EV
presidendi ametisseastumisel. Samuti on toimunud kontserte maakondades, kus koorid täna tegutsevad, ning ka ühine laululaager Viljandimaal.
Noorte dirigentide tubli, entusiastlik ja regulaarne töö on suutnud kooridesse saada arvestatava hulga liikmeid. Noortes meestes on suudetud
äratada tahe hoida meeskooride liikumine jätkusuutlik, olles ise selle
vedajateks.
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„Üks koorilaul“
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Telesaatesarja „Üks koorilaul” idee tekkis segakoori K.O.O.R. liikmete peas
ühel kenal suvepäeval bussis, kui koor naases Krakovi rahvusvaheliselt
koorikonkursilt ning oli just värskelt võitnud esikoha folkloori ja teise
koha segakooride kategoorias. Mõte tundus sedavõrd põnev, et sai kohe
ka arvutisse toksitud ning koju jõudes Kooriühingule arendusstipendiumi
taotlusena ära esitatud.
Nii sai alguse üks läbi aegade suurim Eesti koorilaulu tutvustav telesaatesari „Üks koorilaul”. Saatesari jõudis ETV kanali vahendusel eetrisse
2016. aasta 3. septembril ning kahe järgneva aasta vältel tuuakse laupäeva
hommikuti tuhandete televaatajateni kokku 101 koorilaulu 37 Eesti parima
koori esituses.
Teleesituse lõppedes koondatakse kõik saated HD-formaadis videokogumikuks, mida täiendab heliloojaid, sõnade autoreid ja teksti jutustajaid
tutvustav raamat. Mahukas kogumik saab olema väärikaks visiitkaardiks
Eesti koorilaulule ning kingituseks nii Eesti rahvale kui ka meie külalistele
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Laulude valiku tegemiseks moodustati kunstinõukogu, mis Tiia Järgi eestvedamisel pani ligi 350st kooride poolt esitatud laulust kokku 101 Eesti
koolilaulu hetkeseisu kajastavat teost. Laulude valikul lähtuti lisaks teoste
tuntusele ja kultuuriloolisele tähtsusele ka nende oma loost, milleks on
kas haarav jutustus teose sünniloost, põnev sündmus helilooja või sõnade
autori elust, huvitav ajalooline taust või lihtsalt üks mälestus või emotsioon selle lauluga seoses. Ka need jutustused said salvestatud filmilindile
erinevate tuntud inimeste esituses ning tuuakse järgemööda televaatajani
just enne laulu enda kõlamist.
Laulud valiti kõiki kooriliike silmas pidades – alustades lastekooride lustakast repertuaarist ning lõpetades laulupeol kõlanud aegumatute ja palavalt
armastatud lauludega.
Projekti eestvedajateks on Kristiina Randoja, kes on oma igapäevase töö
kõrvalt inseneribüroos Tehnolabor võtnud kanda produtsendi rolli, ning
kunstilise juhina Raul Talmar, keda lisaks Tallinna Ülikooli õppejõu ametile
tuntakse ka koorijuhina ja laulupeodirigendina.
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Ene Salumäe
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Tunnustatud organist, kirikumuusik ja koorijuht Ene Salumäe (1967) on
võtnud oma südameasjaks maestro Roman Toi muusikalise tegevuse ja
heliloomingu tutvustamise. Ta on olnud tegev nii Roman Toi 90. ja 95.
sünnipäeva tähistamisel kui ka maestro 100. sünnipäeva korraldamisel.
2016. aasta sisse mahub ennekõike juubelikontsertide kavade koostamisse
panustamine vähemal (Toronto) või rohkemal määral (Tallinn), nende
ettevalmistamine ja interpreedina ka osalemine. Lisaks isiklik suhtlemine
seoses ettevalmistuste ja järellainetustega nii maestro enda kui tema poja
Antsuga, eesmärgiks võimalikult palju maestro loomingut ja tegevust
kajastavaid dokumente, noote, kirju, fotosid jms järeltulevatele põlvedele
arhiividesse ja muuseumidesse koguda. Selles osas meenutab Ene ise soojusega oma väga töist ja vahvat jaanilaupäeva Ehatares maestro toas, kus
nad maestro ja ta poja Antsuga kolmekesi „loomepärandi jäädvustamise
sorteerimise talguid” pidasid.
Ülimalt tänuväärt ettevõtmiseks Ene Salumäe poolt on Roman Toi oreliloomingu CD ja noodikogumiku toimetamine ja väljaandmine.
2016. a jaanuarist on Ene Salumäe tegelenud Roman Toi teoste registri
koostamisega. Selle töö kohta ütleb ta ise, et kuna ta teeb seda kõigi muude
tegemiste kõrvalt ja kuna heliloojal endalgi puudub oma teoste kohta
täpne ülevaade (nagu tema endaga mitmel korral sel teemal suheldes on
ilmnenud), siis ei ole sellele tööle siiamaani saanud veel joont alla tõmmata.
Ja kuidas seda saakski, kui helilooja on veel täie tervise ja tööjõu juures,
inspiratsiooni ja motivatsiooni jätkub ja uued teosed sünnivad iga päev.
Ene Salumäe sõnul on selle töö käigus välja tulnud huvitavaid leide ning
väga paljusid Toiga lähemalt suhelnud interpreete on ta suutnud ärgitada
oma koduseid noodikappe ja -mappe üle vaatama, et sealt siis helilooja poolt
just konkreetsele interpreedile pühendatud ja jagatud noote kokku koguda.
Tallinna publik sai suuresti tänu Ene Salumäe kaasabile kuulata Roman
Toi kooriloomingut Estonia kontserdisaalis toimunud kontserdil „Roman
Toi 100” 30. oktoobril. Ene kuulus kontserdi kunstitoimkonda ning aitas
koostada nii kava kui helilooja elust kõnelevad tekstid.
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Jõhvi Kontserdimaja ja
Jüri Leemets
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Jõhvi Kontserdimaja ning Jüri Leemetsaga oli Kammerkooride Liidul eriliselt meeldiv ja meeldejääv koostöö aprillis toimunud Eesti Kammerkooride
Festivali korraldamise raames.
Liidu esindaja kirjeldab seda tänutundes nii: „Meie käsutusse usaldati
nendeks kaheks päevaks mõistliku hinna eest kogu suur ja uhke maja.
Jüri oli meie jaoks olemas kohe reede hommikul saabudes ning lahkus
koos meiega viimasena majast pärast festivali lõppu laupäeva hilisõhtul.
Ta oli igati abiks kõigis tekkinud küsimustes ning alati kättesaadav ning
vastutulelik, kaotamata hetkekski head huumorimeelt, mis aitas pingelisi
olukordi kergemini taluda. Kui pidime viimasel hetkel festivali logistikaplaani ümber tegema, siis andis ta nõu, kuhu oleks kõige parem koorid
paigutada ning kuidas liikumist korraldada. Samuti olid sõbralikud ja
vastutulelikud helimehed, lavatöölised ja saaliteenindajad.
Helimehed olid kiired reageerijad, kui pidime lõppkontserdil rahvatantsulugude vahele pikemaid vahesid jätma ning veidike kava järjestust muutma.
Lavatöölised ja saaliteenindajad olid kõik alati vajalikul hetkel kohal.
Kogu Jõhvi Kontserdimaja meeskond jättis hästi organiseeritud mulje ning
tundsime ennast korraldajate ja kooridega igati teretulnuna.”
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Margus Saar
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Eesti teleajakirjanik Margus Saar (1966) kuulus Eesti delegatsiooni, kes
2016. a juunis osales Torontos eesti koorijuhi, helilooja ja muusikategelase Roman Toi 100 sünnipäeva pidustustel ja koos kahe teleoperaatoriga
jäädvustas selle ning tegi maestroga intervjuu. Margus Saar juhtis ka
Roman Toi 100. sünnipäevale pühendatud kontserti 30. oktoobril Tallinnas,
Estonia kontserdisaalis, koostas koos Ene Salumäega kontserdi vahetekstid
ja valis videoklipid.
Margus Saar töötab ETV uudistesaates „Aktuaalne kaamera” saatejuhi ja
toimetajana. Ta juhib ka ETV lastesaadete toimetust, kus ei ole lasknud
katkeda pikaajalisel „Laulukarusselli” traditsioonil. Ta on selle juures olnud
ihu ja hingega ning tänu tema entusiasmile toimuvad ka maakondades
lauluvõistlused, mille läbi lapsed „Laulukarusselli” ekraanile jõuavad. Saar
on seda pikaajalist traditsiooni oluliseks pidanud ja hoidnud.

94

Riina Roose
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Riina Roose lõpetas 1988. a Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise eriala. Alates 1993. aastast töötab ta Tallinna Linnateatri muusikaala
juhatajana.
Riina Roose on oma ideede ja tegemistega Eesti teatrisse sukeldunud –
sulanud ühest küljest enesestmõistetavalt, teisalt justkui kirgliku enesekehtestamisevõimega, mille motoks võiks olla: Eesti näitlejad, laulge,
kuni on tahtmist ja jõudu.
Mida tähendab Riina Roosele lavakunstikool, seda oskavad kõige paremini
öelda sealt eesti teatrilavadele astunud näitlejad. Targad teadjad räägivad
Riina Roosest kui teatrikooli legendaarse muusikaõpetaja Viive Ernesaksa
mantlipärijast. Ise arvab ta, et koolis on tal pigem julgustaja roll: annab tuge
ka nendele teatritudengitele, kes enda meelest on lauljatena lootusetud.
Tegelikult teeb Riina Roose teatritudengitega omamoodi väikest imet tundub, nagu oleksid kõik viimase viieteist aasta jooksul koolist tulnud
näitlejad sündinud, hõbelusikas suus. Laulavad, ja kuidas veel!
Riina Roose on kontsertlavastuse „Eesti teatri laulud” autor. Antud lavastus on põnev reis eesti teatrile loodud muusikasse, millest Riina Roose on
koos trupiga vaatajaile hariva ja vaimuka valiku teinud. Riina Roose on
ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli dotsent. Ta õpetab
üliõpilastele laulmist ning tegeleb vokaalansambli- ja noortekooriga.
Selle aasta Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud isadepäeva kontserdil
oli Riina Roose kontserti läbiva idee autor, kunstiline juht ja vahetekstide
lugeja. Taas kord oli ta kokku pannud huvitava ja hariva kava, millest saime
teada eesti kultuurilukku läinud persoonide suhetest ja mälestustest oma
isadest. Kava oli koostatud järgnevate heliloojate loomingust: Cyrillus
Kreek, Mart Saar, Veljo Tormis, Uno Naissoo, Evald Vain, Olav Ehala, Valter
Ojakäär, Gustav Ernesaks, Pärt Uusberg, Gennadi Podelski, Edgar Arro,
Andres Lemba.
Riinale on väga hingelähedane Mart Saare looming ja elukäik. Ta on aastaid korraldanud matku helilooja kodukohta Hüpassaarde, kus igal suvel
toimub ka kontsert helilooja loomingust. Kaastegevad on erinevad koorid
üle Eesti. Kontserdi korraldajaks on samuti Riina Roose.
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Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts loodi 1923. a kevadel. Eesmärgiks oli
kirikumuusika edendamine, kursuste ja kontsertide korraldamine. Selts
taasavati 2015. aastal, kui Tartu Pauluse kiriku taastamine tema esialgses
arhitektuuris oli lõpule jõudmas.
Seltsi eesmärgiks on vaimuliku muusika kaudu innustada inimesi ilule ja
rõõmule, anda neile kõrgem elumõistmine Jumala Sõna valguses. Kirikus
tegutseb kolm koori ja noorteansambel koorijuhtide Anna Humala ja Tiina
Luhametsa juhtimisel. Anna Humal on ühtlasi seltsi kunstiline juht. Alates
Pauluse kiriku avamisest on selts korraldanud kümneid kontserte ja rentinud kirikusaali välja väga paljudele professionaalsetele ja isetegevuslikele
kollektiividele ja solistidele. Igal nädalal toimub Tartu Pauluse kirikus 1-2
suurepärast kontserti rohkearvulisele publikule.
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Viviane Kallaste
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Viviane Kallaste on viie Tartu koori hääleseadja. Ta on sündinud, kasvanud
ja õppinud Tallinnas kuni Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamiseni
1982. aastal Tiiu Levaldi õpilasena. Oli 1965-74 lastekoori Ellerhein, 197479 Ellerheina kammerkoori ning 1980-82 Eesti Raadio Segakoori laulja
ja solist. Aastatel 1982-2001 töötas Vanemuise teatri ooperisolistina. 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 jne. Aastast 1986 on Viviane Kallaste Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli pedagoog, alates aastast 2000 klassikalise laulu
osakonna juhataja.
Alates 2001. aastast töötab ta MHG segakoori ja neidudekoori ning alates 2003. aastast TÜ Akadeemilise Naiskoori hääleseadjana. Ta oli Tartu
Noortekoori hääleseadja 1990-1992 ja alates 2001 kuni tänaseni. 2011.
aastast alates töötab ka MHG poistekoori hääleseadjana. Viviane Kallaste
on Eesti Kooriühingu mentor alates 2008, Richard Wagneri Seltsi (2000) ja
Soololaulu Õpetajate Liidu liige (2002). Tänu tema hääleseadetööle on tema
juhendatavad koorid saavutanud ilusa kõla ning saanud juurde kõlajõudu ja
esinemisjulgust. Kindlasti on ka nende kooride saavutused seotud Viviane
Kallaste vokaalpedagoogilise tööga.
Koostöös dirigentidega on ta kaasa aidatud mitmete muusikaliste etenduste
ja suurvormide ettevalmistamisele. Tänu tema tegevusele kooride juures
on mitmed lauljad asunud õppima klassikalist laulu.
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Võro Selts VKKF
Esitaja: Võru maakonna muusikaõpetajate ainesektsioon

Möödunud koorilauluaasta tähtsündmus kõikide Põlva ja Võru maakonna
lauljate jaoks oli kindlasti 28. mail 2016 toimunud IV võrukeelne laulupidu
Uma Pido Intsikurmu lauluväljakul, mille korralduse eestvedajaks on Võro
Selts VKKF.
Selts on loodud 1988. aastal toetamaks ja edendamaks võru keelt ja kultuuri
– sama eesmärki teenib ka võrukeelne laulupidu. Samas elavdab see pidu
koorielu nii Lõuna-Eestis kui mujal ning on enamat kui kohaliku tähtsusega
muusikasündmus. 2016. aasta peol osales enim koore Põlva- ja Võrumaalt,
kuid lisaks veel seitsmest maakonnast üle Eesti, Soomest ja Euroopast.
Laulupidu ei ole ainult mõnetunnine kontsert, vaid teekond. Uma Pido
teekond oli täis erinevaid ettevalmistavaid sündmusi: peoteemaline loengusari ja rändnäitus, konkursid, kontserdid jne. Peo ettevalmistuste käigus
korraldati Võro Seltsi eestvõtmisel võrukeelsete koorilaulude ja -seadete
konkurss, telliti uusi kooriseadeid ja laule ning anti välja peo noodivihik.
Uute lauljate kaasamiseks peole kutsuti ellu projektkoorid „Naasõ' nurmelt”
ja „Mehe' mõtsast” neile naistele ja meestele, kes igapäevaselt koorilauluga
ei tegele, ning humoorika nimega ainult Umal Pidol eksisteeriv kooriliik
kunnakuur – pere- ja sõpruskonnad, kelle lauljad said peol osaleda ühendkooride osas. See 2010. aastal esimest korda kokku kutsutud kooriliik on
olnud Võru ja Põlva maakonna rahva hulgas populaarne – inimesed, kel
pole aega igal hooajal mõne kooriga ühineda, kogunevad just Uma Pido
laulude õppimiseks ja õpivad need hästi ära.
Võro Selts VKKF on vastutanud kogu peokorralduse läbiviimise eest, seltsi
kaudu on tehtud rahataotlused ning selts on kandnud suurt haldus- ja
raamatupidamiskoormust. Seltsi inimesed on vabatahtlikud panustanud
Uma Pido toimkondade töösse. Võru ja Põlva maakonna muusikud ja dirigendid hindavad kõrgelt Võro Seltsi projektijuhi ja inimeste pühendumist
ja koostöövalmidust ning oskust arvestada kõigi arvamustega.
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Eesti Noorteorkestrite duubel DVD
„Musitseerimisrõõm“
Esitaja: Toomas Vana, Sibeliuse Akadeemia trombooni eriala magistrant

Tallinna Muusikakeskkooli orkester „Tallinna Puhkpillisümfoonikud” loodi
Aavo Otsa poolt 1980. a.
„Puhkpillisümfoonikud” on rahvusvahelistel konkurssidel saavutanud
auhinnalisi kohti, sh 2002. a Ungaris kuldmedali, 2005. a Austrias konkursil
Mid Europe hõbediplomi, 2007. a Eesti noorteorkestrite konkursil Grand
Prix’ ning 2009. a samas I koha.
Eesti Kooriühing valis „Puhkpillisümfoonikud” aasta orkestriks 2006.
X ülemaailmsetel eesti päevadel Münsteris esinesid „Puhkpillisümfoonikud”
nii kooride ja solistide saateorkestrina kui ka kontsertnumbritega, 2013.
a osalesid nad XI ESTO päevadel San Franciscos.
1986. aastal Aavo Otsa initsiatiivil asutatud vaskpilliorkester Brass Academy
on välja kasvanud 1981. aastal loodud Tallinna Muusikakeskkooli vaskpilliansamblist. 30 aasta jooksul on selles mänginud paljud vaskpilliõpilased,
kes on tänaseks end juba professionaalina tõestanud. Orkester on esinenud
Soomes, Saksamaal, Venemaal, Leedus, Lätis ja mujal.
1998. a valmis CD, mis andis läbilõike ansambli repertuaaris sel ajal mängitud teostest kuni 1998. aastani. 2012-2014 toimusid DVD salvestused.
Orkestri tööd korraldab MTÜ Aavo Otsa Muusikastuudio.
Eesti Noorte Kontsertorkester (Estonian Youth Wind Ensemble) loodi 2013.
a dirigentide-pedagoogide Aavo Otsa, Priit Sonni ja Kaido Kivi initsiatiivil;
orkestri mänedžer on Kaido Kivi.
Orkestri tuumik esines 2013. a suvel XI ESTO-l San Franciscos ning pärast
edukat ülesastumist tekkis mõte luua eesti noortest puhkpillimuusikutest
eliitkoosseis. Orkestri 2014. a suur muusikaprojekt oli esinemine 14. juulil
WASBE konverentsil Prahas, kus toimus meie orkestrile pühendatud René
Eespere teose „Tubilustria” esiettekanne.
DVD-l on kaastegevad eesti trompetisolistid ja külalisena Miroslav Petkov
(Royal Concertgebouw Orchestra soolotrompetist).
13.03.2016 kontserdi Estonia kontserdisaalis korraldas Eesti Puhkpilliorkestrite ja -Ansamblite Liit. DVD valmistas Marek Vilba.
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Eesti Rahvusraamatukogu
naiskoori CD „Eluring“
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Eesti Rahvusraamatukogu naiskoor andis oma 25. aastapäevaks välja plaadi
„Eluring”. Plaat koondab endas eesti koorimuusika klassikat ja tänapäeva
kooriloomingut eri põlvkondade heliloojatelt ning pakub mitut esmasalvestust. Kokku on plaadil 15 laulu, mis on olnud koori repertuaaris viimastel aastatel.
Plaadile on talletatud kahe dirigendi – Kristi Jagodini ja Anneli Surva
käekiri. Plaadi esitlus toimus 16. mail 2016, koori sünnipäevanädalal, Eesti
Rahvusraamatukogus.
Esile peaks tõstma asjaolu, et plaadil on hulk esmasalvestusi – 3 laulu ja
2 laulutsüklit. Näiteks pole varem ükski koor salvestanud naiskooriklassikasse kuuluvat Gustav Ernesaksa „Ööviiulit”, samuti tänavuse juubilari
Lembit Veevo laulutsüklit „Kullerkuppude aegu”. Esmasalvestused uudisloomingust on Rahvusraamatukogu naiskoorile kirjutatud „Minu päralt
sinitaevas” (Piret Rips-Laul) ja kooritsükkel „Eluring” (Aare Kruusimäe). Ka
Eduard Tubina „Õhtulaul” naiskooriseades on sellel CD-l esmasalvestus.
CD kava koostades püüti vältida laule, mida mitmete kooride helikandjatelt
juba kuulata võib.
Teine, väga oluline põhimõte oli valida CDle eesti koorimuusika erinevate
tunnustatud heliloojate laule, kuna CD on üks raamatukogu meenetest,
mida kingitakse väliskülalistele. See on meiepoolne panus tutvustada eesti
väärikate heliloojate loomingut mujal maailmas.
Muusika salvestati raadiomaja stuudios ja Rahvusraamatukogu suures
saalis.
Helirežissöör oli Tanel Klesment.
Plaadiümbrise kujunduses on kasutatud Eesti Rahvusraamatukogu roosakna motiivi.
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Euroopa Kultuuripealinna
Segakoori CD „Album“
Esitajad: Tallinna Lauluväljak, Eesti Segakooride Liit

Euroopa Kultuuripealinna Segakoor loodi 2008. a. Koori asutajaliikmed olid
seotud 2011. a Tallinnas toimunud Euroopa Kultuuripealinna programmi
korraldamisega ja selle järgi sai koor ka oma nime. Koori rajamisega sooviti esile tõsta koorilaulu kui üht Eesti rahvuskultuuri olulist osa ning
tutvustada seda ka mujal maailmas.
2016. aasta detsembris täitub koori 8. tegevusaasta. Koor on oma tegevuses olnud uudseid suundi otsiv, järjepidev ja tulemuslik nii kodu- kui
ka välismaal, andes kontserte ning osaledes mitmetel konkurssidel, ning
ühtlasi kasvades üheks suurimaks segakooriks Eestis.
2016. aasta novembris koori peadirigendi ja kunstilise juhi Veronika
Portsmuthi juhatusel välja antud Euroopa Kultuuripealinna Segakoori
esimene a cappella segakoorimuusikaga heliplaat ALBUM on kogumik
koori kaheksa aasta jooksul kogunenud muusikalistest maamärkidest.
Kõik nad tähistavad koori tegevuses toimunud olulisi saavutusi. Näiteks
Urmas Sisaski teos kõlas kontsert-etenduses „Universumi armastus”, Dmitri
Bortnjanski „Keerubide laul nr 7” tõi Viini konkursilt hõbeda, Mihkel Lüdigi
„Mets” pälvis 2015.a Tuljaku konkursil parima kohustusliku laulu esituse
tiitli ja tõi võidu Malta konkursilt, Kristo Matsoni „Tuul ei tea…” tõi Riia
koorimängudelt hõbemedali.
Koori muusikalise pildialbumi „Album” puhul pole siiski tegemist pelgalt
helikandjaga, siin avaldub soov küündida kõrgemate muusikaliste eesmärkideni. Esitatakse Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja Urmas Sisaski kooriloomet,
teisalt pannakse end proovile nüüdisloominguga.
Plaadil olev noorte heliloojate looming on kindlasti üks märksõnu, mis teeb
sellest Eesti muusikaajaloo kandja. Üks tähelepanuväärsema helikirjaga
teos on Kristo Matsoni „Tuul ei tea…”, mis on kirjutatud koori tellimusel
ning leiab esimest korda tee helikandjale. Noorte heliloojate loomingust
on esmakordselt salvestatud ka Kadi Uibo teos „Hoian sust kinni”.
Lisaks Eesti koorimuusikale on plaadil kaks tippteost naaberriikide heliloojatelt – Jean Sibeliuselt ja Dmitri Bortnjanskilt.
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Oluline oli koori jaoks salvestusprotsess (2015-2016) Eesti koorimuusika
kantsis – Tallinna Lauluväljaku kaare all asuvas Klaassaalis. Lauluväljakul
laulab koorilaulja ikka südamest südamesse ja see tunne kandub kuulajani
ka plaadilt.
Helirežissöör Tanel Klesment.
Kunstiline juht ja dirigent Veronika Portsmuth.
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Euroopa Kultuuripealinna
Segakoori CD „Ood jõulule“
Esitaja: Tallinna Lauluväljak

10. detsembril 2016 esitleti Niguliste kirikus Euroopa Kultuuripealinna
Segakoori jõulukontserdil koori selle aasta teist heliplaati „Ood jõulule”.
Plaadil „Ood jõulule” kõlavad armastatud jõululaulud nii segakoori, solistide
kui ka koori ansambli Ring esituses. Kõik laulud on eestikeelsed, osadel
lauludel on klaveri-, oreli- või saksofonisaade. Esitatakse Arvo Pärdi, Urmas
Sisaski, Kristo Matsoni, Tõnis Kõrvitsa, Jean Sibeliuse jt loomingut. Lisaks
igihaljale klassikale kuulub osa plaadile valitud teostest kergemuusika žanri
või on uudislooming, mis on helikandjale salvestatud esmakordselt. Mõnigi
laul plaadil on uuesti avastatud, äratundmisrõõmu pakkuv viis. Plaadi
kandvaks ideeks on ümbritseda kuulaja sooja ja südamliku jõulutundega.
„Ood jõulule” on ülendav ja emotsionaalne muusikaline tervitus, mida
on jõulukuul alati tore kuulata: olgu siis autoroolis teel olles, koduste
argitoimetuste kõrval või pidulikul jõuluõhtul.
CD-plaadi ümbrisega on kaasas ka laulusõnad; plaadiümbrise tekstid on
eesti- ja ingliskeelsed. Viisistatud on paljude Eesti hinnatud poeetide ja
poetesside luuleridu, mis toetavad plaadil kõlavat muusikat.
Tori Eesti Sõjameeste mälestuskirik valiti plaadi salvestamise kohaks
ennekõike selle eriliselt kauni akustika tõttu. Teisalt annab Tori kiriku
keeruline ajalugu ja väärikas koht Eesti ühiskonnas rahusõnumit kandvale
muusikale erilise tähenduslikkuse. 1850ndatel aastatel vana kiriku asemele rajatud pühakoda hävis tules 1944. a. Kiriku taastamistööd algasid
kodanikualgatuse korras 1989. a deviisi all „Euroopa humanismi nimel
– Teise maailmasõja ohvrite mälestuseks”. Alates 1994. aastast toimuvad
kirikus taas EELK Tori Püha Jüri koguduse jumalateenistused. Taastatud
kiriku seintele on kinnitatud mälestustahvlid Eesti eest elu andnutele,
siin annavad vandetõotuse sõdurid, politseinikud ja ohvitserid ning siin
tähistatakse Eesti ajaloolisi tähtpäevi.
Helirežissöör Tanel Klesment. Kunstiline juht ja dirigent Veronika Portsmuth.
Plaat on salvestatud Tori Sõjameeste mälestuskirikus 2016. aasta augustis.
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Kammernaiskoori Sireen esikplaat
„Terra incognita“
Esitajad: Tallinna Ülikooli Naiskoor; Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor;
Eesti Kammerkooride Liit
Kammernaiskoor Sireen tuli dirigentide Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisu juhtimisel esimest korda kokku 2011. aasta sügisel. Paljud muusikaarmastajad
on Sireenist juba kuulnud, aga paljude jaoks on see noor naiskoor veel
avastamata maa (ladina k terra incognita). Sireeni muusika on mitmenäoline. Olenemata sellest, kas laul kõneleb kodustest kadakatest, hõberüüga
haugist või armastusest, on koori eesmärgiks alati muusika kvaliteet ja
professionaalne kõla. Kammernaiskoor Sireen on viie tegutsemisaasta jooksul saanud põneva kontsertkava ja edukate konkursiesinemistega oluliseks
osaks Eesti muusikaelust. Selleks, et jätta püsivam jälg Eesti muusika- ja
kultuuriellu, salvestas Sireen põnevama repertuaari temaatilise tervikuna
oma debüütplaadile „Terra Incognita”. Lisaks tähistas plaadi ilmumine
2016. aasta sügisel kammernaiskoori Sireen 5. sünnipäeva.
Kontseptuaalsele debüütalbumile „Terra Incognita” on kokku kogutud
repertuaar, mis keerleb ümber meresügavuste, inimhinge tüünete siselahtede ja muude seniavastamata paikade.
Kammernaiskoor Sireen (dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk) on Eesti
kooriilmas ainulaadne kollektiiv ning selle parim väljendus on nende esikplaat. Nooruslikkusest ja omanäolistest ideedest pakatav koor on sellele
plaadile jäädvustanud Eesti koorimuusikas veel seni võrdlemisi „tundmata
maa”, sest lisaks a cappella koorimuusikale või teostele, mida esitatakse
koos akustilistest pillidest koosneva instrumentaal(saate)ansambliga, kõlab
plaadil ka kaks elektroonilist teost, mis on lindistatud ühes elektroonilise
muusika duoga Algorütmid. Niisuguse žanriülese koostööga tõestavad
Sireenid kahtlemata koorimuusika, aga ka kammernaiskoori kui nähtuse
mitmekülgsust ja paindlikkust. Kõike seda kinnitab veel asjaolu, et plaadile on valitud võimalikult erineva käekirjaga heliloojate, näiteks Robert
Schumanni, Igor Stravinski, Knut Nystedti, Eric Whitacre’i ja Lembit Veevo
teosed. Eriliselt tuleb kammernaiskoori tunnustada Eesti noorte autorite, Maria Kõrvitsa ja Sander Pehki loomingu plaadistamise eest ning
žanriülest koostööd rõhutab siinjuures veelgi helilooja Sander Pehki ja
Algorütmide koostöös valminud teos „Сожаления”. Kokkuvõtvalt on väga
eriilmeline muusika ühendatud meeliköitvaks tervikuks, mis peegeldab
veenvalt kammernaiskoori Sireen isikupära ning tõestab nende kõrget
kunstilist ja tehnilist taset.
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Lisaks kõigele muule on plaat ka visuaalselt äärmiselt terviklik ja läbimõeldud.
Sireeni „Terra Incognita” on sündinud lauljate enda produktsioonina.
Dirigendid: Ülle Tuisk, Tiiu Sinipalu
Toonmeister: Tanel Klesment
Produtsendid: Kärt Kallaste, Kristel Pedak, Kristiina Pruul, Triin Sakermaa,
Helene Urva
Plaadi esitluskontsert toimus 18. septembril 2016 Tallinnas Mustpeade
majas.
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Pärt Uusbergi ning neidudekoori
KammerhääleD naiskoorimuusikaplaat „Luiged läevad“
Esitaja: Kaisa Lõhmus

„Luiged läevad” on plaat, mis ühendab Pärt Uusbergi naiskoorimuusika
läbi mitmete loomisaastate ning millel kõlab ka plaadi jaoks kirjutatud
uudisteos. Plaadil teevad kaasa lisaks koorile veel solistid Jaanika Kuusik,
Susanna Paabumets, Kaspar Ernesaks löökpillidel ning plaadi jaoks kokku
pandud keelpilliorkester.
Neidudekoori Kammerhääled kõla on Uusbergi muusika esitamiseks oma
õrna, hapra ja kammerliku kõlaga justkui loodud. Kuigi tegemist on muusikaharrastajate, mitte professionaalidega, on plaadil kõlavad teosed väga
hästi viimistletud ning ülimalt musikaalsed.
Plaadil kasutatud kombinatsioon koorist, solistidest ning keelpilliorkestrist
annab sellele erilise värskuse ning hoiab kuulaja tähelepanu oma puhta
kõla ning eriliste kõlavärvidega.
Dirigent: Ingrid Roose
Toonmeister: Haar Tammik
Plaat on salvestatud Tallinna metodisti kirikus aprillis ja septembris 2016.
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Üle-eestiline neidudekoor Leelo „LEELO 20“
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Üle-eestilise neidudekoori Leelo 20. juubeli puhul andis koor välja oma
teise albumi – „Leelo 20”, kuhu on kogutud viimase kümne aasta parimad
lood ja salvestused. Eelmine plaat „Kelle pärast nad on loodud” anti välja
koori 10. aastapäevaks.
Sellel plaadil kõlab eranditult Eesti koorimuusika – nii klassikalisem, rahvamuusika kui ka nüüdisaegne koorimuusika, kokku 13 pala. Plaadile on
talletatud kolme dirigendi – Raul Talmari, Anne Kanni ning Külli Kiiveti
käekiri.
Plaadi esitlus toimus 17. aprillil 2016 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis
Leelo 2015/2016 hooaja tähtsaimal sündmusel – üle-eestilise neidudekoori
Leelo 20. juubelile pühendatud kontserdil.
Eesti Naislaulu Selts hindab väga koori mõtet anda igal kümnendal aastal
välja uus plaat, kuna vahetuvad nii lauljad kui dirigendid ja sellisel moel
nad jäädvustavad oma muusikalise tulemuse sellel ajaetapil. CD „Leelo 20”
on tunnistus sellest, et koor on saavutanud taas oma hea taseme.
Plaat salvestati Tanel Klesmenti, Kaspar Karneri ja Siim Mäesalu abiga,
plaadi ümbrise ja voldiku kujundas Laura Liivo.
CD väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital ja raha aitas koguda ka
Hooandja. Tiraaž 500.

108

aasta toetaja

109

Eesti Rahvusringhääling:
ETV ja Klassikaraadio
Esitajad: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu, Eesti Kammerkooride Liit

Eesti Televisioon on aastaid olnud koorimuusikute koostööpartneriks erinevate koorimuusikaürituste kajastamisel. Olulisemad neist on igal aastal
toimuvad emadepäeva kontsert ja isadepäeva kontsert. 2016. aastal kandis
ERRi kultuuriportaal üle ka Estonia kontserdisaalis toimunud kontserdi
„Roman Toi 100” ning andis kontserdil kasutamiseks videolõigud oma
arhiivist. ETV võttegrupp oli kohal ka Roman Toi juubelil Kanadas ning
tegi temast saate.
ERR kajastab järjepidevalt laulupidusid ja nende ettevalmistusprotsessi
nii oma raadio- kui ka teleprogrammis.
ERR annab regulaarselt (alates 1982!) välja Aasta muusiku preemiat, mille
on dirigentidest saanud Eri Klas, Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Anu Tali, Aarne
Saluveer ja Tiia-Ester Loitme.
2008. aastal loodi ERRi segakoor, kus praegu laulab 83 inimest – see on üks
Eesti suurimaid segakoore. ERR toetab koori dirigendi töötasu maksmisega
ning annab kasutada prooviruumid.
Eesti Kooriühing on ERRga koostööd teinud mitmete plaatide väljaandmisel,
sh „Priiuse hommikul” Konstantin Türnpu koorimuusikaga 2010, nelikplaat
„Läbilõige Eesti koorimuusikast” 2011, CD/DVD Gratias 2006 ning Eesti uue
koorimuusika kontsertsalvestuste CDd 2013 („Uus Eesti koorimuusika”) ja
2014 („Kellel kõrvad on, see kuulgu”. Uus Eesti koorimuusika 2012-2014).
Klassikaraadio on aastaid vahendanud kooride kontserte ning salvestanud
koorimuusikat, 2016. aastal salvestati Kooriühingu sündmustest aastakontsert Estonia kontserdisaalis, noorte koorijuhtide kontsert 14. mail
Tallinna metodisti kirikus, Roman Toi 100 kontsert 30. oktoobril Estonia
kontserdisaalis ja uue koorimuusika kontsert „Veel” Tallinna metodisti
kirikus. Läbi aastate on Klassikaraadio salvestanud ka Tallinna rahvusvahelisi koorifestivale ning salvestab ja kannab üle hulgaliselt koorikontserte.
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Harjumaa Omavalitsuste Liit
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatus

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 2016 oli erinevatele koori- ja orkestriliikide sündmustele, Harjumaa laululapsele ja vokaalansamblite festivalile 27 900 eurot.
2016 said iga-aastast tegevustoetust Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri
erinevad koosseisud, Harjumaa Keelpilliorkester 10 500 eurot ja erinevad
kooriliikide projektid 14 700 eurot.
Suurematest projektidest leidis 2016 rahastust Harjumaa Noorte
Vokaalansamblite festival, Harjumaa Laululaps 2016, lastekooride projekt
„Rõõm laulust”, poistekooride projekt „Vahvad laulumehed”, mudilaskooride
projekt „Suvi algab lauluga”.
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Heino Elleri nimeline
Tartu Muusikakool
Esitajad: E STuudio noortekoor ja Elleri tütarlastekoor

2010. aastal loodi Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli juurde kooristuudio,
kus praegusel hetkel laulab kolm koori 90 lauljaga, kellele on igapäevaseks
proovitööks antud kasutada mitu prooviruumi. Koorid saavad tööd teha
Tartu linna ühes paremas kontserdisaalis - Tubina saalis - ning kooride
liikumis- ning hääleseadetunnid toimuvad peeglitega liikumisstuudios.
Vastavalt vajadusele võimaldatakse kooritöös vajalike nootide paljundamist ning noodimaterjali ostmist.
Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool toetab oma kooride osalemist rahvusvahelistel koorikonkurssidel ka rahaliselt ning panustab seega heale
eesmärgile ja tulemustele. Kooli õpetajad on äärmiselt mõistvad õpilaste
suhtes, kel mingil ajaperioodil on veidi rohkem vaja keskenduda kooritööle. E STuudio noortekoori võidukas tulemus rahvusvahelisel Euroopa
karikasarja koorikonkursil Gorizias 2016 (Grand Prix, kaks I kohta ja üks
III koht ning konkursi parim segakoori ja parima dirigendi preemia) oli
väga tugevalt seotud Elleri kooli materiaalse ja moraalse toetusega meie
lauljatele. Koorilauljad on väga tänulikud kooli juhtkonnale, kes tuleb
alati vastu meie kontsertprojektide toimumisele ning sellega seonduvale
(esinemisriietus, transport esinemistele).
Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli juhtkond on vastutulelik ning abivalmis ka teiste Tartu linnas tegutsevate kooride ning kontsertprojektide
suhtes, kes oma kontserte korraldavad Elleri Tubina saalis.
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Lõuna Pagarid AS
Esitaja: Võro Selts VKKF

28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus toimunud IV võrukeelset laulupidu toetasid mitmed rahastajad ja fondid, kuid enim liigutas korraldajaid kohalike
ettevõtjate panus.
Kui peopäev algab varahommikul peaprooviga ja lõpeb õhtul peokontserdiga, tuleb peolistele, eriti lastele, korralikult süüa anda! Tänu toetajatele
said 1500 peol laulja, tantsija või vabatahtlikuna osalenud last korraliku
ja maitsva tasuta kõhutäie: Põlva maakonnas Põlgastes tegutsev Arke
Lihatööstus andis kartulikõrvaseks lihatooteid, Nopri Talumeierei Võru
maakonnast Misso vallast topsitäie jogurtit, AS Värska Vesi veepudeli
ning aasta toetajaks esitatav Põlva ettevõte Lõuna Pagarid lisas magustoiduks saiakesed. Kuna peopäev oli tõesti pikk, siis tundsid lapsed ja nende
juhendajad rõõmu, et osa toidust (saiakesed, jogurt, vesi) oli võimalik kaasa
võtta ja hiljem süüa, kui nälg jälle näpistama hakkas.
Lõuna Pagarid pidasid Kagu-Eesti suurimat koorisündmust väärikaks
kohaks, kuhu kutsuda oma suurkliendid kliendipäevale. Samuti toetasid
nad peost valminud DVD esitluse suupistelaua korraldamist.
Kindlasti on koorielu näinud rahalisse vääringusse arvestatult suuremaid
toetusi kui Lõuna Pagarite oma, kuid on tore, et ettevõtted toetavad koorielu ja laulupeokultuuri!
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Viljandi Linnavalitsus
Esitaja: Meeskoor Sakala

Viljandi Linnavalitsus on aastate jooksul alati toetanud Viljandi linnas
tegutsevaid isetegevuskollektiive. Toetuse saajate hulgas on igal aastal
olnud ka meeskoor Sakala. Aastased tegevustoetused on küündinud kuni
2500 euroni aastas ning sellises summas sai koor toetuse ka 2016. aastal.
Lisaks sai meeskoor Sakala linnalt sel aastal toetust suurusjärgus 8000
eurot osavõtuks rahvusvahelistest Hansapäevadest Norras, Bergenis.
Viljandi Linnavalitsus on ka suureks toetajaks 2016. aasta jaanuaris loodud
Viljandi Poistekoorile. Koori juhatavad Riina Trumm ja Signe Ristisaar ning
seal laulab 36 poissi. Meeskoor Sakala ja Viljandi Poistekoor andsid 16. detsembril 2016 ühise jõulukontserdi „Härmas jõuluöö” Viljandi Kesklinna Koolis.
Oleme Viljandi Linnavalitsusele väga tänulikud koostöö ja mõistva suhtumise eest.
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René Eespere
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
René Eespere (1953) on lõpetanud 1977 Tallinna Riikliku Konservatooriumi
ning täiendanud end Moskva Riiklikus Konservatooriumis 1977-1979. EMTA
kompositsiooni õppejõuna on René Eespere koolitanud paljusid noori ja
tulevasi heliloojaid.
René Eespere on kirjutanud aastate jooksul teoseid nii kooridele kui ka
puhkpillidele, aga heameel on tõdeda, et viimastel aastatel on ta hakanud
muusikat kirjutama just puhkpilliorkestrile.
Valminud on teosed:

• Illusioonid puhkpilliorkestrile (2008);
• ELASTO OVAA puhkpilliorkestrile (2009);
• Persona grata puhkpilliorkestrile (2009);
• Dies festus puhkpilliorkestrile (2010);
• Unitas puhkpilliorkestrile (2011);
• Beneventum puhkpilliorkestrile (2012);
• Tubilustria puhkpilliorkestrile (2015).
Viimasena nimetatud teose Tubilustria esiettekanne toimus Prahas Eesti
Noorte Kontsertorkestri esituses rahvusvahelise puhkpillimuusika ühingu
WASBE aastakonverentsil 2016, esmaettekannet juhatas Aavo Ots.
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Kadri Hunt
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Dirigent, laulja ja helilooja Kadri Hunt on kirjutanud koori- ja soololaule ja
näidendimuusikat ning seadnud rahvakoraale erinevaile vokaal- ja instrumentaalkoosseisudele (sh jazzbänd, rahvapillid, vanamuusikainstrumendid).
Tema soololauludega on ilmunud kassett „Vaikuses on hea”, rahvakoraaliseadetega CD „Mu mano tulge latse” 2005 ning koorilauludega CD „Üksteist
peab hoidma” 2008. Lisaks on tema laule ja seadeid plaatidel „Kodus kõik
on kõige parem” 2008, „Talveaja rõõmulaulud” 2011, „Maarjamaa kiituslaul”
2013, „Lauluveski” 2013, „Heade kohtumiste laulud” 2014 jt, ning ta on
CDde „Lenda üle kurbtusest” 2000 ja „Heinavanker. Eesti rahvakoraalid”
2008 üks lauluseadete autoritest.
1996. aastal sai Kadri Hundi laul „Me rõõm ei kao” Eesti Eurovisiooni
lauluvõistlusel rahvusvaheliselt žüriilt võrdselt punkte Eestit esindanud
„Kaelakee häälega”.
Mitmed Kadri Hundi laulud ja seaded on kõlanud laulupidudel 1999., 2007.,
2011. ja 2014. aastal mudilas-, mees-, poiste- ja ühendkooride ning sümfooniaorkestri esituses, kirikulaulupidudel 2010 ja 2015, mudilaskooride
festivalidel MudiFest 2010 ja 2013.
2014. aasta laulupeol „Aja puudutus” kõlas poiste- ja meeskooride esituses „Kuningas ja laulik” Juhan Liivi tekstile. 2015. aasta kirikulaulupeo
„Maarjamaa – Isa maa” kavas olid Kadri Hundi seatud rahvakoraal „Au,
kiitus olgu igavest”, Sakarias Leppiku laul „Maarja kuld” ning Kadri Hundi/
Mari Polli „Kui ma vaatan pilvelaevu”.
2015. aastal kutsuti Kadri Hunt juhtima Põhja-ja Baltimaade rahvalaulude
ateljeed „Nordic-Baltic Heritage” festivalil EUROPA CANTAT XIX Pecsis, milleks temalt telliti rahvalauluseaded lastekoorile: „Herding Horn Imitation”,
„Värmlandsvisan” ja „Pugõ, tul” (Puhu, tuul). 2015. aasta sügisel Arvo Pärdi
juubelikontsertidel Paides ja Rakveres tuli esiettekandele Kadri Hundilt
tellitud kooriteos „Pühad” segakoorile, lastekoorile, mudilaskoorile ja
fonogrammile (dirigent Elo Üleoja).
2016. aastal tulid Kadri Hundi loomingust esiettekandele „Kandlemängija”
12-häälsele meeskoorile, vibrafonile ja tuulekelladele (Tehnikaülikooli
Akadeemiline Meeskoor, dirigent Peeter Perens), uue koorimuusika kontserdi
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jaoks tellitud „Mere kutse” poistekoorile ja instrumentaalansamblile (Püha
Miikaeli Poistekoor, dirigent Kadri Hunt), lastelaulude seaded „Lapsed,
tuppa!” ja „Kelgusõit” (Eesti Raadio Laulustuudio Mudilaskoor, dirigent
Kadri Hunt) ning „Jõulud jõudvad” (Eesti Raadio Laste Laulustuudio koorid,
dirigent Kadri Hunt). Valmis ka segakooriteos „Koju!” Leelo Tungla tekstile,
mille esiettekanne toimub 2017. aasta kevadel Virumaa kooride laulupäeval.
2017. aasta noorte laulupeol „Mina jään” kõlab mudilaskooride esituses
Kadri Hundi seatud Priit Pajusaare „Soovide laul”.
Kadri Hunt on kirjutanud ja arranžeerinud näidendimuusikat Nukuteatri
ja Õpetajate Maja etendustele („Jõuluhaldjad”, „Kuuhobu”, „Kodukamber”,
„Kuningas Haakon V”, „Kuulake väiksemaid” jt).

118

Rasmus Puur
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Rasmus Puur (1991) omandas kompositsioonieriala bakalaureusekraadi 2014.
aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias dotsent Tõnu Kõrvitsa klassis
(cum laude). Lisaerialana õppis ta dirigeerimist prof Tõnu Kaljuste juures.
Muusikaga on Rasmus seotud juba lapsepõlvest: kümmekond aastat laulmist
RO Estonia poistekooris, kuus aastat Linnahalli muusikalides osalemist ning
koos koolivend Edmar Tuulega noorteorkestri Reaalmažoor asutamine ja
selle tarbeks orkestriseadete tegemine.
Esimestel aastatel valitsenud instrumentaalmuusika ja orkestriseadete
kõrval on Rasmus Puuri loomingus hakanud kasvama vokaalmuusika osakaal. Esimene suurem katsetus selles vallas oli 2014. aasta autorikontserdil
kõlanud muusikaline pihtimus „Jää” Juuli Lille esituses. Samal aastal toimus
Saksamaal RO poistekoori esituses uudisteose „Magnificat” esmaesitus.
Sügisel valmisid Aarne Saluveeri tellimusel ETV tütarlastekoorile kolm
laulu Doris Kareva sõnadele.
Eesti Meestelaulu Selts tellis Rasmus Puurilt ühendkooriteose 2015. aasta
juunis Tartus toimunud rahvusvahelisele poiste- ja meeskooride festivalile. Veiko Tubina sõnadele loodud „Song” kõlas ühendkooride ja kahe
popansambli esituses.
Naissaarel etendus 2015. aasta suvel ülimenukaks kujunenud muusikaline
komöödia „Tüdrukud ei nuta ehk Katariina lähetamine”, kus Rasmuse kanda
oli muusikaline pool, nii instrumentaalne kui vokaalne. Teise võimaluse
saada osa teatritegemise võludest pakkus Rakvere teater, kus tuli kirjutada
originaalmuusika lavastusele „Maailma parim küla”.
2016. aasta möödus Rasmus Puuril noorte laulupeo „Mina jään” ettevalmistamise tähe all – ta on peo ideekavandite looja.
2016. aasta kevadel esietendus Tallinna Filharmoonias suure publikumenuga Rasmus Puuri kirjutatud kogupereteos Eno Raua tuntud lasteraamatu „Sipsik” tekstidele. Kontsert, mis mõeldud eelkõige pere pisematele,
viis kuulajad Anu, Mardi ja Sipsiku imelisse maailma, mida sai kuulata
ka mõnusalt patjadel ja tekkidel pikutades. Peale esiettekannet Tallinna
Filharmoonia Mustpeade Majas käis „Sipsik“ rõõmustamas ka mitme üldhariduskooli õpilasi koolides kohapeal. Samuti valmis sellest CD-plaat.
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2016. aasta aprillis valmis tema esimene autoriplaat „Hetked“, kus musitseerivad noorteorkester Reaalmažoori keelpillirühm, Peeter Margus (viiul)
ja Riivo Kallasmaa (oboe).
2016. aasta maikuus valmis Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul RO Estonia
poolt tellitud ooper „Pilvede värvid” (libreto Laur Lomper).
2016. aasta juulikuus kandis Politsei- ja Piirivalveorkester Prahas ette
„Põhjamaa laulude” tsükli puhkpilliorkestrile.
20. augustil kanti Tallinna laulupäeval „Vabaduse tunne” ühendlastekooride poolt ette Rasmus Puuri laul „Loome elu ilusa” (dirigent Heli Roos).
10. novembril kandis RO Estonia noormeesterkoor hingedeaja kontserdil
„Üksinduse aeg” Rootsi-Mihkli kirikus ette Rasmus Puuri teosed „Vii mind
ühes”, „Unelummalaul” ja „Esimene lumi”.
27. novembril esietendus Eesti Draamateatris „Armunud Shakespeare”,
lavastuse muusika lõi Rasmus Puur.
21. detsembril kõlas Estonia kontserdisaalis 15-osaline Talvekantaat
(RO Estonia poistekoor, noormeestekoor ja noorteorkester Reaalmažoor,
dirigent Hirvo Surva).
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Alo Ritsing
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Alo Ritsingu loomingusse kuulub umbes 400 koorilaulu, neist mitmed on
võitnud auhindu konkurssidel („Kütkes”, „Arm tuli”, „Kolm kevadlaulu”,
„Eksimise lugu”, „Luiskelugu”, „Mehed”, „Kõik tuuled”, „Missa brevis”,
„Teretus”, „Kojuigatsus”, „Mu laul”, „Kevad kumiseb”, „Las ma olen lind”)
ning olnud laulupidude kavas: naiskoorilaulud „Sinna väljade vahele” (XX
üldlaulupidu 1985) ja „Kevade kullendav taevas” (XX üldlaulupidu 1985,
XXVI üldlaulupidu 2014), meeskoorilaulud „Meie jõud”, „Ave Maria”, „Kevad
ja kenad neiud” (XXI üldlaulupidu 1990), meeskoorilaul „Santa Maria”
(XXIII üldlaulupidu 1999), meeskoorilaul „Eesti meestele” ja naiskoorilaul
„Kevad südames” (XXIV üldlaulupidu 2004), meeskoorilaul „Teretus” (XXV
üldlaulupidu 2009).
Ritsingu laulud on traditsioonilise harmooniakäsitlusega. Neis on esiplaanil meloodia, mida täiendab elava rütmiga saatefaktuur ja polüfoonilised
kujundid. Tema terava tekstitundlikkusega kirjutatud laulud on põhiliselt
lüürilist laadi, loodusteemalised, vastukaaluks leidub ka dramaatikat,
hoogsust ning humoorikaid momente. Tähtis on ka kodumaa- ja meestetemaatika („Eesti meestele”, „Mehed”, „Poisist meheks”, „Muistsed mehed”).
Laulude tekstideks on Ritsing valinud põhiliselt eesti autorite luulet (Juhan
Liiv, Ellen Niit, Hando Runnel, Viivi Luik, Henrik Visnapuu, Karl Eduard
Sööt, Gustav Suits, Aira Kaal), aga ka enda kirjutatud luuletusi. Alo Ritsingu
koorilaulud on ilmunud neljateistkümnes autorikogumikus. Tema loomingut
on salvestatud vinüülplaatidele, kassettidele ja mitmele CDle.
• 2016. aastal on loodud meeskoorilaul „Meie” (Anna Haava tekst);
• 2016. aastal ilmus Alo Ritsingu 14. autorikogumik „Tuul laulis…”
• 2016. aastal on erinevad Eesti koorid esitanud vähemalt 40 erinevat
Alo Ritsingu koorilaulu;
• 2016. aasta 4. novembril tähistas Ritsing oma 80. sünnipäeva.
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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 2016 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.

AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA

Aastal 2016 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikooridega töötav dirigent.
AASTA PUHKPILLIORKESTER

Aastal 2016 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud
puhkpilliorkester.
AASTA ORKESTRIDIRIGENT

Aastal 2016 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud
puhkpilliorkestri dirigent.

AASTA NOOR DIRIGENT

Aastal 2016 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koorivõi puhkpilliorkestri juht (kuni 35-aastane).

AASTA TOETAJA

Koorivaldkonda 2016. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka üksikisik. Aasta toetajat/toetajaid järgmisel 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;
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• Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on silmatorkavalt
tublid, töötavad südamega ja teevad palju rohkem, kui neilt töölepingu
järgi oodata võiks.
AASTA KOORIPLAAT

Selles kategoorias esita 2016. aastal ilmunud silmapaistev koori- või
puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD). (Ka juhul, kui see ilmub 2016
detsembris või siis ilmus 2015 detsembris.)

AASTA TEGU

Aasta Tegu on konkreetne projekt, toiming, valminud asi… (uus laululava, kontserdi- või rahvamaja, hästi õnnestunud üritus jne jne).

AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
AASTA ÜKSMEELEPREEMIA

Neile kahele preemiale saab esitada inimesi ja institutsioone, kes ei ole
otseselt koori- ja puhkpillivaldkonnas tegevad, kuid töötavad nendega
koos või aitavad nende tegevustele üksmeelselt kaasa.

AASTA KOORIHELILOOJA

Aastal 2016 valminud silmapaistva koori- või puhkpilliteose autorile.

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).
Kandidaatide nimed koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki) palume
saata Eesti Kooriühingu aadressil kooriyhing@kooriyhing.ee hiljemalt
25. novembril 2016!
Aasta koori, orkestri ja dirigendi puhul palun järgi lisatud
ANKEEDIVORMI!
2. KÜ muusikanõukogul on õigus esitada nominente kõigis kategooriates.
3. Esitatute hulgast valib 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
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bukletist pikapeale tõeline aastaalmanahh, kust hea konkreetse aasta
saavutusi ja saavutajaid ka tagantjärgi vaadata.
4. Nominentide hulgast valib muusikatoimkond 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 KÜsse koos põhjendusega iga kandidaadi kohta.
8. Kõik nominendid kutsutakse aastakontserdile, nad on nimetatud
koduleheküljel ja edaspidi aastaraamatus.
Mis aastaauhinnaga 2016 kaasas käib
AASTA KOOR saab õiguse tellida enda poolt valitud heliloojalt teos oma

koorile, tasu eest hoolitseb Kooriühing.

AASTA DIRIGENT saab rahalise stipendiumi.
AASTA PUHKPILLIORKESTER saab õiguse tellida enda poolt valitud heli-

loojalt teos oma orkestrile, tasu eest hoolitseb Kooriühing.

AASTA ORKESTRIDIRIGENT saab rahalise stipendiumi.
AASTA NOOR DIRIGENT saab rahalise stipendiumi.
AASTA TOETAJA ja AASTA TEO tegija saab aukutse kõigile
Kooriühingu 2017. aasta kontsertidele, festivalidele ja muudele
üritustele.
AASTA KORRALDAJA saab rahalise stipendiumi.
AASTA KOORIHELILOOJA preemiaga kaasneb uue kooriteose tellimus

ühele aasta koorile.

AASTA KOORIPLAAT – kontserdisalvestus ERRilt.
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Eesti 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 Noorte Brass)
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
Laulu- ja 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
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Aasta noor dirigent – Peeter Perens
Aasta toetajad – Tallinna linn, Tartu linn, Tartu Miina Härma
Gümnaasium
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
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Raadio
eripreemia pälvis Ingrid Kõrvits, Tallinna linn andis eripreemia
Tallinna Tehnikaülikooli 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
Laulu- ja 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
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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 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
Laulu- ja 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
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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
juhataja) ja Indrek Mustimets (Tartu Ülikooli Kammerkoori president)
Aasta tegu – XXV laulupidu ÜhesHingamine
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti
Laulu- ja 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
Laulu- ja 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.
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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
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
Haridus- ja 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
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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.
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.
2014

Aasta koor – kammerkoor Collegium Musicale (dirigendid Endrik
Üksvärav ja Miina Pärn)
Aasta puhkpilliorkester − Eesti Noorte Kontsertorkester (dirigendid
Aavo Ots, Priit Sonn, Jaan Ots, Kaido Kivi)
Aasta dirigent − Mikk Üleoja
Aasta dirigent−muusikaõpetaja − Elo Üleoja
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Aasta noor dirigent − Valter Soosalu
Aasta orkestridirigent − Hando Põldmäe
Aasta toetaja − Tartu linn
Aasta korraldaja − laulupeo tuleteekonna korraldusmeeskond, Katrin
Puur
Aasta tegu − Elleri kooli uus maja
Aasta suur tegu − laulu- ja tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“
Aasta koostööpreemia − ÜENSO ja Jüri-Ruut Kangur
Aasta koorihelilooja − Tõnu Kõrvits
Aasta kooriplaat − „Liiv, meri ning mõtted“, kammermeeskoor JÕUD
Kultuuriminister Urve Tiidus andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt
osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2015

Aasta koor − Rahvusooper Estonia poistekoor (dirigent Hirvo Surva) ja
Oonurme segakoor (dirigendid Ants Üleoja ja Keio Soomelt)
Aasta puhkpilliorkester − Eller Brass (dirigent Priit Sonn)
Aasta dirigent − Külli Lokko
Aasta dirigent−muusikaõpetaja − Heli Roos
Aasta noor dirigent − Kaspar Mänd
Aasta orkestridirigent − Priit Sonn
Aasta noor orkestridirigent − Riivo Jõgi
Aasta toetajad − Eesti Autorite Ühing ja Tabasalu Muusikakool
Aastate toetaja − Tallinna linn
Aasta korraldajad − Meeli Müller ning Maarja Ülper ja Triinu Arak
Aasta tegu − Nargenfestival
Aasta koostööpreemia − Veljo Tormise Kultuuriselts
Aasta koorihelilooja − Andres Lemba
Aasta kooriplaat − „Võrsed“, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor
Kultuuriminister Indrek Saar andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt
osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
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eesti kooriühingu AlAliidud 2016

kooriyhing.ee

Eesti Naislaulu Selts
naislauluselts.ee

Eesti Meestelaulu Selts
emls.ee

Eesti Segakooride Liit
segakoorideliit.ee

Eesti Kammerkooride Liit
ekkl.ee

Eesti Puhkpillimuusika Ühing
puhkpy.ee

Eesti Muusikaõpetajate Liit
emol.ee

Eesti Koorijuhtide Liit
kooriyhing.ee
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Eesti Kooriühingu
koolikooride sektsioon

eesti kooriühingu juhAtus 2016

rAul tAlmAr

esimees

jAnne fridolin

heli
jürgenson

tõnu kAljuste

peep rAtAs

AArne sAluveer

Ants soots

hirvo survA

tonio tAmrA

kAie tAnner
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eesti kooriühingu muusikAnõukogu 2016

Ants soots

esimees

kAdi härmA

heli
jürgenson

ingrid kõrvits

AivAr
leŠtŠinski

heli roos

intA roost

vAldo
rüütelmAA

kuldAr sChüts

hirvo survA

rAul tAlmAr

merike toro

indrek vijArd

mArgit võsA

mikk üleojA
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eesti kooriühingu AlAliitude esimeeste
nõukogu 2016

hirvo survA

kAdi härmA

veronikA
portsmuth

vAldo
rüütelmAA

rAul tAlmAr

urve uusberg

esimees

mArgit võsA

kristel
üksvärAv
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EESTI KOORIÜHINGU büroo 2016

Aiki Koolmeister

programmitoimetaja

Mare Zaneva

sekretär-asjaajaja,
projektijuht

Piia Härmson

raamatupidaja
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Kaie Tanner

tegevjuht

Varje Vürst

laste- ja noortekooride
konsultant, koolitusjuht

Kristiina Veerde

festivali EUROPA
CANTAT projektijuht

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 29.10.191713.04.2004
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 07.12.192501.02.2002 (valiti auliikmeks
postuumselt)

2006

Olaf Leps 17.03.1926- 25.02.2015
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
2015

Aet Maatee
Jüri Rent
2016

Andres Avarand
Tiia Järg
Heino Ross
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VAATAME TAGASI 2016
23. jaanuar
29.-30. jaanuar
2. veebruar
6. veebruar
12.-13. veebruar
20.-23.veebruar
24. veebruar
1. veebruar- 12. märts
4.-5. märts
13. märts - 3. aprill
14. märts
17. märts
18. märts
25.-27. märts
2. aprill
8.-9. aprill
8. aprill
23. aprill
29.-30. aprill
8. mai
14. mai
18. mai
21.-22. mai
24.-28. mai
28. mai
2.-5. juuni
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Eesti Kooriühingu aastapreemiate gala Estonia
kontserdisaalis
Koorijuhtide koolitus Tallinnas (KÜ, Rahvakultuuri
Keskus)
Tartu rahu 96. aastapäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (EMLS)
II vokaalansamblite konkurss Tartus (ESL, EMLS)
Koorijuhtide koolitus Tallinnas (KÜ, Rahvakultuuri
Keskus)
Eesti Vabariigi 98.aastapäevale pühendatud naiskooride
kontsertreis Peterburi (ENLS)
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Pika Hermanni
torni jalamil (EMLS)
Piirkondlik muusikaõpetuse olümpiaad (EMÕL)
Koorijuhtide koolitus Tallinnas (KÜ, Rahvakultuuri
Keskus)
Rahvusvaheline festival ja konkurss „Trompetitalendid
Tallinn 2016” (EPÜ)
Emakeelepäeva kontsert Käina Kultuuri- ja
Huvikeskuses (ESL)
Arvo Ratassepa 90. sünniaastapäevale pühendatud
kontsert ja mälestusauhinna üleandmine TLÜ aulas
(ENLS)
Arvo Ratassepa 90. sünniaastapäevale pühendatud
mälestusõhtu Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis (ENLS)
XIV Nõmme Pasunapäevad (EPÜ)
Vabariiklik muusikaõpetuse olümpiaad (EMÕL)
XIII Eesti Kammerkooride Festival Jõhvis (EKKL)
Heino Kaljustele pühendatud Harjumaa lastekooride
konkurss (EMÕL)
Poistekooride võistulaulmine Viljandis (EMLS)
VI Eesti lastekooride konkurss-festival Rakveres (KÜ)
Emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (EMLS)
Noorte koorijuhtide kontsert „Noored juured”
Tallinnas (KÜ)
Kontsert Uno Järvela 90 Estonia kontserdisaalis (KÜ, RO
Estonia, EMTA, RAM)
IV Tabasalu metsasarvepäevad (EPÜ)
Kontserdisarja „Kuulajale” kontserdid Pärnus, Viljandis,
Rakveres ja Tallinnas (EKKL)
IV võrukeelne laulupidu Uma Pido Põlva Intsikurmus
(Võro Selts VKKF)
Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival

2.-4. juuni

Poistekooride ja noorte meeskooride laager Pärlseljal
(EMLS)
4. juuni
Eesti lipu päev Toompeal (ENLS)
4. juuni
Üle-eestiline nais- ja neidudekooride laulupäev „Üle
Maarjamaa” Pärnu Vallikäärus (ENLS)
10.-12. juuni
X Halinga Puhkpillifestival (EPÜ)
11. juuni
Segakooride kontsert-simman Viljandi laululaval (ESL)
12. juuni
Laulu- ja pillilahing Pärnu-Jaagupis (EPÜ)
10.-15. juuli
Põltsamaa Puhkpillimängijate Suvekool (EPÜ)
20.-24. juuli
Puhkpillifestival Võsu Viis 2016 (EPÜ)
27.-31. juuli
Aavo Otsa XIV Noorte Trompeti Suveakadeemia SuureJaanis (EPÜ)
28.-31. juuli
IX Pühajärve Puhkpillipäevad (EPÜ)
5.-7. august
X Hiiumaa Puhkpillipäevad (EPÜ)
15.-19. august
XXXIV koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaager Vigalas (KÜ)
11. -15. august
X Aavo Otsa Trompeti Suveakadeemia ja festival (EPÜ)
16.- 21. august
Eduard Tamme nim Puhkpillifestival Võrus (EPÜ)
12-15 august
Võru Vaskpillipäevad (EPÜ)
19.-21. august
III segakoorilauljate suvekool Haapsalus (ESL)
23.-24. september
Koorijuhtide õppereis Harald Anderseni nim kammerkooride konkursile Helsingis (KÜ)
30. september - 2. oktoober Balti Puhkpillikool (EPÜ)
1.-8. oktoober
6.-7. oktoober
13. november
26. november
29. november
3. detsember
3. detsember
9. detsember
10. detsember
10. detsember
11. detsember

Iisraeli koorijuhtide õppereis Eestisse (KÜ, Iisraeli kooriühing „Hallel”)
Muusikaõpetajate sügispäevad Järvamaal (EMÕL)
Isadepäeva kontsert Estonia Kontserdisaalis (ENLS)
XXII Lõuna-Eesti meestelaulu päev Tartu Ülikooli aulas
(Tiigi Seltsimaja)
Uue koorimuusika kontsert „Veel” Tallinna metodisti
kirikus (KÜ)
Neidudekooride advendikontsert „Jõulupuudutus”
Tallinna Jaani kirikus (ENLS)
Eesti Segakooride Liidu advendikontsert Tallinna Kaarli
kirikus (ESL)
Jõuluootuskontsert Tallinna Jaani kirikus (EKKL)
Naiskooride advendikontsert „Jõuluvalgus” Tallinna
Jaani kirikus (ENLS)
Eesti Segakooride Liidu advendikontsert Tartu Jaani
kirikus (ESL)
Jõuluootuskontsert Juuru kirikus (EKKL)
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eesti kooriühingu mentorid
seisuga 1. jaanuar 2017

KOORIMUUSIKA

1. Lauri Breede
2. Taavi Esko
3. Janne Fridolin
4. Kadri Hunt
5. Heli Jürgenson
6. Anne Kann
7. Külli Kiivet
8. Triin Koch
9. Ingrid Kõrvits
10. Kadri Leppoja
11. Aivar Leštšinski
12. Peeter Perens

PUHKPILLIMUUSIKA

36. Harry Illak
37. Sirly Illak-Oluvere
38. Aavo Ots
39. Hando Põldmäe
40. Valdo Rüütelmaa

HÄÄLESEADE

41. Anu Aimla
42. Viviane Kallaste
43. Kalev Keeroja
44. Leelo Talvik
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13. Thea Paluoja
14. Veronika
Portsmuth
Portsmuth
15. Lydia Rahula
16. Jüri Rent
17. Alo Ritsing
18. Aarne Saluveer
19. Kuldar Schüts
20. Heli Sepp
21. Andrus Siimon
22. Maarja Soone
23. Ants Soots

24. Hirvo Surva
25. Raul Talmar
26. Kaie Tanner
27. Merike Toro
28. Annelii Traks
29. Vaike Uibopuu
30. Indrek Vijard
31. Toomas Voll
32. Margit Võsa
33. Elo Üleoja
34. Ene Üleoja
35. Mikk Üleoja

IN MEMORIAM 2016
Anti Marguste
(5.08.1931 – 12.01.2016)

oli omapäraselt vaimuka ja humoorika helikeelega looja, inspireeriv õpetaja,
värvikas isiksus ja hea kolleeg. Pärnumaalt pärit, omandas ta koolihariduse
Pärnus ja Tallinnas ning lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna. Kasvav muusikahuvi viis ta õppima heliloojate liidu noortesektsiooni ning siis Tallinna konservatooriumi, mille lõpetas 1960. a. Mart
Saare viimase õpilase ja Anatoli Garšneki esimese õpilasena sai Marguste
kindla suunitluse just rahvamuusika mõistmiseks ja kasutamiseks, jõudes
1960. aastal oma suure loomingu impulsi – regilauluni. Rahvamuusika
lakoonilistest kujunditest on ta tuletanud uudseid arendusvõtteid.
Pikk ja mitmekülgne on Marguste loomenimestik. Ulatuslikest teostest
kuus sümfooniat, „Sümfoonilised runod”, „Eesti rapsoodia”, „Orelitoonid”.
Arvukalt on teoseid kõikidele kooriliikidele, suur hulk neist põhineb rahvamuusikal ning rahvaluuletekstidel: „Naistetoonid”, „Meestetoonid”,
„Vanasõna – vana hõbe”. Ta valutas südant muusikalise emakeele edasikandumise pärast ja nii valmis eesti muusikas üks omapärasem sari
„Koolimuusika” (1968-1984), mis koosneb kaheksast rahvamuusikal põhinevast tsüklist „Klaverilood”, „Keelpillilood”, „Puhkpillilood”, „Akordionilood”,
„Vaskpillilood”, „Laulud”, „Kitarrilood” ja „Kandlelood”.
Aastatel 1962-2001 õpetas Anti Marguste Georg Otsa nim Tallinna
Muusikakoolis muusikateoreetilisi aineid, rahvaloomingut ja soovijaile
heliloomingut. Tema klassis alustasid loometeed Erkki-Sven Tüür ja Toivo
Tulev. Rahvaloomingutunde meenutatakse õhkamisega siiani. Maikuus 2015
oli muuseumiööl Mart Saare majamuuseumi juures Hüpassaares lõkkeõhtu
lauludega, kus laulu ja jutu võtsid üles kunagised õpilased Tuule Kann,
Riina Roose jt. Viimase sõnul oli Anti Marguste „meie suunaja rahvamuusika
radadele, haruldase huumorisoonega pedagoog ja helilooja”.
Mõnusat antimargustelikku sõnamängu leiame laulust „See on Eesti”,
mille tekst koosneb Eestimaa kohanimedest. 2009. a üldlaulupeol läks
laul ainsana kordamisele. Üksnes selle lauluga on helilooja end paljude
inimeste hinge jäädvustanud.
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MÕTTEID JA KOKKUVÕTTEID EESTI
KOORIÜHINGU 2016. AASTAST
Kaie Tanner
Eesti Kooriühingu tegevjuht

Eesti Kooriühing töötab koorilauljate ja koorijuhtide heaks, hoiab laulupeotraditsiooni ja selle tegijaid. Kui 2016. aasta lõpupoole oma tegevusvälja
üle vaatasime ja tibud kokku lugesime, saime teada, et Eestis on:
• 47 613 koorilauljat ja amatöörorkestranti
• 990 dirigenti
• 96 puhkpilliorkestrit
• 1417 koori, sealhulgas 406 mudilaskoori, 392 segakoori, 283 lastekoori,
137 poistekoori, 98 naiskoori, 57 meeskoori ja 44 neidudekoori.
Meie jaoks oli tulemus üllatav. Esiteks sellepärast, et võrreldes paari aasta
taguse ajaga on meie maastikule umbes 10 000 koorilauljat juurde tekkinud.
Ja teiseks sellepärast, et kaua ohustatud liigiks peetud poistekoore on nüüd
hoopis rohkem kui naiskoore ja meeskoore, väikseima kooriliigi tiitel on
aga märkamatult libisenud neidudekooride kätte. Arvukaima kooriliigi au
on varem enamasti kuulunud segakooridele, nüüd aga on mudilaskoorid
neid juba napilt ületamas. Uus põlvkond kasvab peale.
KUTSUME KÜLLA

Kooriühingu tööaasta möödus suuresti 2018. aastal esmakordselt Eestisse
jõudva Euroopa Koorifestivali EUROPA CANTAT ettevalmistamise tähe all.
Kokku tulid festivalikomisjon (Eestit esindavad seal Aarne Saluveer, Raul
Talmar ja Kaie Tanner), ja rahvusvaheline kunstinõukogu (Jim Daus HjernØe,
Ágnes Erdélyi, Burak Onur Erdem, Jan Schumacher, Raul Talmar, Jean-Claude
Wilkens), kuulutasime välja rahvusvahelise ideekonkursi ateljeeteemade ja
–dirigentide leidmiseks, vaatasime üle võimalikke kontserdikohti, tegime
rahvusvahelisi esitlusi, kirjutasime lõputult rahataotlusi ning kaalusime
festivalil esinejaid. Rõõmuga saame aasta lõpuks öelda, et Tallinna festivali
tarvis laekus üle 300 ettepaneku kogu maailmast, mille hulgast on esmane
programmivalik tehtud, Kooriühingus töötab alates oktoobrist Euroopa
festivali projektijuhina Kristiina Veerde, uudiskirja saajana on end registreerinud üle 500 inimese üle maailma, festivali põhjalik koduleht on valmimas ning mitmed toetuslepingud juba alla kirjutatud. Käisime 2016. aastal
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Tallinna EUROPA CANTATi esitlusi tegemas Prantsusmaal (Choralies’ festival
Vaison-la-Romaine’is, 5000 osavõtjat), Venemaal (XOP-EXPO Moskvas, 200
kooride esindajat) ja Hollandis (EUROPA CANTATi peaassamblee Utrechtis,
100 kooriorganisatsioonide esindajat) – kõikjal võeti festival õhinal vastu.
Tallinnasse tahetakse tulla.

Europa Cantati kunstinõukogu Kooriühingu ees.
Vasakult: Euroopa Kooriühingu EUROPA CANTAT vastutav sekretär Sonja Greiner
(Saksamaa), Jim Daus Hjernøe (Taani), Marleen Annemans (Belgia), Burak Onur Erdem
(Türgi), Ágnes Erdélyi (Ungari), Filippo Maria Bressan (Itaalia), Kaie Tanner (Eesti
Kooriühingu tegevjuht), Jan Schumacher (Saksamaa, rahvusvahelise kunstinõukogu
esimees), Cecilia Martin-Löf (Rootsi), Jean-Claude Wilkens (Belgia), Raul Talmar (Eesti
Kooriühingu esimees, festivali Eesti-poolne kunstiline juht).

Juba traditsiooniline, 1972. aastast toimuv Tallinna Koorifestival tuleb
2017. aastal taas, nii et ka selle ettevalmistustööd tegime just lõppeval
aastal. Praeguseks on festivali kunstinõukogu eesotsas kunstilise juhi
Triin Kochiga osalevad koorid saadetud plaatide põhjal välja valinud, ning
saame öelda, et 20.-23. aprillil 2017 võistleb Tallinnas 34 koori Hollandist,
Itaaliast, Lätist, Saksamaalt, Soomest, Valgevenest, Venemaalt ja Eestist.
Neid hindab rahvusvaheline žürii koosseisus Heli Jürgenson (Eesti), Ko
Matsushita (Jaapan), Tone Bianca Dahl (Norra), Basilio Astulez Duque (Baski/
Hispaania) ja Georg Grün (Saksamaa).
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Esmakordselt tuli Eestisse õppereisile grupp Iisraeli koorijuhte – jätk meie
dirigentide külaskäigule Iisraeli 2014. aastal. Väsimatu Maya Shaviti eestvedamisel siiasaabunud külalised veetsid Eestis kaheksa päeva: käisid
kontsertidel ja ooperis, külastasid kooli muusikatunde ning dirigeerimistunde Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, vaatasid kontserdisaale
Tallinnas ja Tartus, käisid Lauluväljakul, Eesti Muusika Infokeskuses noote
ja plaate ostmas, Eesti Rahvusmeeskoori ja Filharmoonia Kammerkoori
proovides ning Arvo Pärdi Keskuses. Laulasmaal võttis neid iisraellaste
suureks rõõmuks vastu Arvo Pärt ise. Paljud külalisdirigendid töötasid
siin ka Eesti kooridega.
Võime juba praegu öelda, et selle kokkusaamisega pandi alus paljudele
tulevastele koorimuusika-alastele koostööprojektidele Eesti ja Iisraeli vahel.
TÄNAME JA TUNNUSTAME

Kooriühingu 2004. aastal alguse saanud traditsioon alustada aastat jaanuaris toimuva aastapreemiate galaga jätkub. Iga kord on kontsert natuke isemoodi – 2016. aasta alul sai see noorte kunstiliste juhtide Maarja Helsteini
ja Ingrid Põldoja nägu. Juba teist korda oli tänu Kultuurkapitali toele võimalik aastapreemia saajatele anda rahaline stipendium, mis kultuurialal
tegutsejatele väga ära kulub.

Aasta koor 2015 - RO Estonia poistekoor, dirigent Hirvo Surva
Foto: Vahur Lõhmus
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KOOLITAME

Kooriühingu koolitused toimusid 2016. aastal – jällegi traditsiooniliselt
– kolmes astmes.
Aasta I kvartalis sai kolmel nädalavahetusel Rahvakultuuri Keskuses täiendada koorijuhi baasteadmisi: dirigeerimine, vokaaltöö ja koorimetoodika.
24. korda toimuv koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminar VanaVigalas oli rahvarohke nagu alati – seekord tegi laagris kaasa 127 koorijuhti
ja muusikaõpetajat, lisaks üle-eestiline neidudekoor Leelo, Meestelaulu Seltsi
poistekoor Kalev, Eesti Tütarlastekoor ja Eesti Noorte Puhkpilliorkester
kokku 144 noore muusikuga. Välislektoriks oli 2016. aastal Merja Rajala
(Soome), kes juhendas õpituba pop-jazzmuusika laulmise, vokaalimprovisatsiooni ja vocal paintingu teemal. Suurimaks kursuseks kujunes noorte
laulupeo „Mina jään” repertuaari dirigeerimine ja õpetamise metoodika,
mida juhendasid laulupeodirigendid Heli Jürgenson, Hirvo Surva, Indrek
Vijard, Janne Fridolin, Triin Koch, Kaie Tanner, Annelii Traks, Kaspar Mänd,
Ksenija Grabova, Maret Alango, Kuldar Schüts, Ingrid Roose ja Silja Uhs.
Esmakordselt olid paljud juhendajad koolitatavatest palju nooremad, mis
osalejatele väga meeldis. Toimusid praktilised dirigeerimise grupitunnid,
kus käsitleti kõigi kooriliikide repertuaari ning õpiti keerukamate laulude
dirigeerimist.
Tööst koori vokaaliga ja peahääle kasutamisest rääkis Tallinna
Muusikakeskkooli õpilaste näitel Triin Ella, praktilisi hääleseadetunde
andsid (jällegi rühmades!) Alar Haak ja Eha Pärg, seminarikooris tutvuti
erinevate kaasaegsete koorimuusikateoste praktilise interpretatsiooniga eri
kooriliikidele (juhendajad Kaspar Mänd, Kadri Hunt ja Janne Fridolin), oma
loomingut tutvustas noor helilooja Maria Kõrvits. Maret Järv viis osavõtjatele läbi hommikusi joogatunde. Kristel Üksvärav ja Kaie Tanner tutvustasid erinevaid projektirahastamise allikaid ning nende sobivust kooridele.
Hirvo Surva viis läbi avatud proovi Rahvusooper Estonia Poistekooriga, kus
käsitles uue repertuaari õpetamise metoodikat ning vokaaltöö metoodikat,
sh tööd häälemurdes poistega.
Väga olulisel kohal laagrikavas on alati kontserdid. Seekord andsid KiviVigala kirikus kontserdid aasta koor 2015 – Rahvusooper Estonia Poistekoor
– ning sakraalmuusika ansambel Heinavanker. Laululaval esinesid osalejatele vabariiklikud noortekollektiivid: EMLS üle-eestiline poistekoor
Kalev, üle-eestiline neidudekoor Leelo, Eesti Tütarlastekoor ja Eesti Noorte
Puhkpilliorkester.
Koorijuhtidel oli ka võimalus võtta nädala jooksul dirigeerimise ja hääleseade individuaaltunde Hirvo Survalt, Alar Haagilt ning Külli Kiivetilt.
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Seda tegid paljud seminaristid, kel oma tihedalt sisustatud viie päeva
jooksul veel vähegi vaba aega jäi.
Rahvusvaheline koolitusreis viis 2016. aastal Helsingisse Harald Anderseni
nim kammerkooride konkursile, kuulama kõrgetasemelisi koore ja keerukat
kaasaegset muusikat.
Sel aastal võistles konkursil 9 koori: Addictio (Soome), Ahjo Ensemble
(Soome), Collegium Musicale (Eesti), Kamer (Läti), Kampin Laulu (Soome),
New Dublin Voices (Iirimaa), Spira Ensemble (Soome), S:t Jacobs Ungdomskör
(Rootsi) ja Turun konservatorion kamarikuoro (Soome). Festivali galakontserdil esines ka tunnustatud vokaalgrupp Club For Five. Konkurss toimus
Musiikkitalos. Eesti poolt osales õppereisil 36 koorijuhti, mis on meie seniste
rahvusvaheliste õppegruppide rekord.

Eesti dirigendid Musiikkitalos pärast Harald Anderseni nimelist konkurssi.
KASVATAME TULEVIKUTEGIJAID

Tallinna Koorifestivalist 20 aastat noorem Eesti lastekooride konkurss-festival (sai alguse 1992. aastal Põltsamaal) toimus 2016. aastal
juba kuuendat korda ning seekord Rakveres. Osales 16 koori üle kogu
Eesti, A-kategooria esikoht läks Tallinna 21. Kooli lastekoorile (dirigent
Lydia Rahula) ja B-kategoorias Rakvere Reaalgümnaasiumi lastekoorile
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(dirigent Elo Üleoja). Lisaks kolme parima koori preemiatele said kõik
osalejad kategooriadiplomid ning tagasiside žüriilt. Konkursi kõrval said
lapsed esineda mitmetel vahvatel festivalikontsertidel ning loodetavasti
oma edaspidiseks tööks uut indu ja ideid.
Kooriühingu kõige uuem traditsioon on noorte koorijuhtide kontsert –
selle sarja kolmas muusikaline kohtumine toimus 14. mail 2016 Tallinna
metodisti kirikus. Seekord esinesid Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigent
Kuno Kerge), noorte naiste koor Miina (dirigent Mai Simson), kammerkoor
Lambertus (dirigent Merle Liblik), Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor (dirigent Igor Nikiforov) ja ETV lastekoor (dirigent Silja Uhs). Kontserdi kavas oli
peamiselt Eesti heliloojate kaasaegne muusika (Uusberg, Tormis, Rips-Laul,
Evelin Kõrvits, Matis Metsala, Priit Pajusaar, Ritsing jt), aga ka Whitacre,
Gjeilo, Palestrina, Mendelssohn jt. Rahvast oli kontserdil rõõmustavalt
palju, saalisolijatele lisandusid ka kuulajad Klassikaraadio vahendusel.
PEAME MEELES

2016. aastal korraldas Kooriühing kahe väärika muusiku tähtpäevakontserdid Estonia kontserdisaalis.
Uno Järvela 90. sünniaastapäeva kontsert toimus 18. mail, kunstiliseks juhiks Raul Talmar ning tema paremaks käeks ja õhtujuhiks Arne
Mikk. Kontserdil esinesid Uno Järvela poolt omal ajal juhatatud koorid
RO Estonia ooperikoor (dirigent Elmo Tiisvald), Eesti Rahvusmeeskoor
(dirigent Mikk Üleoja), Vene Koorikapell (dirigent Olga Tungal) ja EMTA
koor (dirigendid Miina Pärn ja Ieva Lavrinoviča), neile lisaks veel Püha
Miikaeli Poistekoor (dirigent Kadri Hunt, Uno Järvela Fondi stipendiaat),
segakoor K.O.O.R. (dirigent Raul Talmar, Uno Järvela õpilane) ning Soome
meeskoorid Kaaderilaulajat ja Kadettikuoro (dirigent Matti Orlamo; need
koorid on palju esitanud Uno Järvela poolt loodud kooriarranžeeringuid).
Orelil saatis koore Ene Salumäe.
Kontserdiks ilmus ka CD „Juhatab Uno Järvela”, millele on koondatud
valitud salvestused Tombi-nim Kultuuripalee poistekoorilt, Tallinna
Riikliku Konservatooriumi naiskoorilt, RAMilt, RAT Estonia ooperikoorilt,
Soomepoiste meeskoorilt ja ka laulupidudelt. Plaadi koostas Ants Soots.
Kontserdile tulid nii Uno Järvela arvukad sugulased, kolleegid kui ka sõbrad,
Estonia kontserdisaal oli rahvast täis. Esitati klassikalist koorimuusikat
nii Eesti kui rahvusvaheliste autorite sulest. Kontserti aitasid korraldada
Soomepoiste Pärimusühing, Rahvusooper Estonia ning Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia, suuresti aitas kaasa proua Gadobegim Järvela.
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Roman Toi 100. sünnipäeva kontsert oli 30. oktoobril, juubilar ise jälgis
seda Kanadas Ehatarest ERR kultuuriportaali ülekande vahendusel.
Kontserdi kunstiline juht oli Hirvo Surva, tema parem käsi organist Ene
Salumäe, kes koostas ka kontserdi kavatekstid, ning õhtujuht Margus
Saar. Esinesid Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), RO Estonia
poistekoor (dirigent Hirvo Surva), Estonia Seltsi Segakoor (dirigent Heli
Jürgenson) ja EMTA keelpillikvartett. Kaasa tegid organist Ene Salumäe ja
solist Kristina Agur, esitati Roman Toi loomingut: koorilaulud, kantaadid,
soololaulud, oreli- ja kammermuusika. Kontserdi korraldamisele aitas nõu ja
jõuga kaasa Eesti Rahvusringhääling, korraldades ülekande oma portaalis
ning andes kasutada arhiivimaterjalid Roman Toist.

Roman Toi 100 kontsert
Foto: Vahur Lõhmus
OTSIME UUT

Uue koorimuusika kontserte on Kooriühing samuti korraldanud juba aastaid, aga seegi traditsioon on ajas muutunud. Seekord toimus uudisloomingu kontsert pealkirja all „VEEL” ning kuulus ka merekultuuri aasta
programmi. Kunstilised juhid Ingrid Kõrvits ja Kaspar Mänd kutsusid
Tallinna metodisti kirikusse rekordarvu koore – kaheksa – ning nende
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esituses sai kuulda kümmet esmaettekannet. Audiovisuaalse lahenduse
tegid kontserdile Alyona Movko ja Ekke Västrik, esmakordselt sai kohe
kontserdisaalis osta paljude uudisteoste noote. Sedagi kontserti sai kuulata
ka Klassikaraadiost ning kindlasti suurendas see publikuarvu oluliselt.
Aga kontserdisaaliski oli rahvast nii rohkesti, et kohti ei jätkunud ja seisti
püsti – seda pole meie uudismuusika kontsertidel varem juhtunud.
Kontserdil esinesid Püha Miikaeli Poistekoor (dirigent Kadri Hunt), Tallinna
Muusikakeskkooli mudilaskoor (dirigent Jaanika Kuusik), ETV lastekoor
(dirigendid Aarne Saluveer ja Silja Uhs), tütarlastekoor Ellerhein ja Tallinna
Muusikakeskkooli noortekoor (dirigent Ingrid Kõrvits), Tartu ülikooli kammerkoor (dirigent Lodewijk van der Ree), RO Estonia noormeestekoor (dirigent Hirvo Surva) ja segakoor HUIK! (dirigent Kaspar Mänd). Esiettekannete
heliloojateks olid Kadri Hunt, Liisa Hõbe, Robert Jürjendal, Tõnis Kaumann,
Riine Pajusaar, Sander Pehk, Rein Rannap, Timo Steiner, Karl Tipp ja Kadri
Voorand.
Kooriühingu 2016. aasta oli täis suuri töid ja häid inimesi, kellega kohtusime koorimuusikas, lahkeid toetajaid ja imelisi elamusi. Täname oma
kaastöölisi, sõpru, abilisi ja pöidlahoidjaid!
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EESTI KAMMERKOORIDE LIIT 2016
Kristel Üksvärav
Eesti Kammerkooride Liidu juhatuse esimees

Kammerkooride Liidu aasta algas XIII Eesti Kammerkooride Festivali korraldamisega. Festival toimus 8.-9. aprillil 2016 Jõhvi kontserdimajas.
Festivalil osales 16 kammerkoori üle Eesti. Festivali konkursi raames oli
esmakordselt avatud ka kammermeeskooride ja -naiskooride voor. Konkurssi
hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Hans Joachim Lustig (Saksamaa),
Ruta Dambyte (Leedu), Riho-Esko Maimets (Kanada/Eesti), Kaia Urb (Eesti)
ja Aarne Talvik (Eesti).
Festivalil võisteldi kahes kategoorias. A-kategooria kammermees- ja naiskooride seas sai I koha kammernaiskoor Sireen, kes kogus ühtlasi A-kategooria
üldarvestuses enim punkte. Kammerkooride alajaotuses jäi esimene koht
välja andmata, II koha pälvis kammerkoor Voces Musicales ja III koha Tartu
Ülikooli Kammerkoor.
B-kategooria kammerkooride seas võidutses E STuudio kammerkoor, kes
pälvis tunnustuse ka parima programmi eest ja koori dirigent Küllike
Joosing sai parima dirigendi preemia. II koha sai Viljandimaa Kammerkoor
ja III koha kammerkoor Solare. B-kategooria kammernaiskooride osas
I kohta välja ei antud, II koha sai Tallinna Ülikooli vilistlasnaiskoor Helia
ja III koha Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor.
Festivali Grand Prix’ võitis Tartu Ülikooli kammerkoor dirigent Triin Kochi
juhtimisel.

Grand Prix' võitja – Tartu Ülikooli Kammerkoor ja dirigent Triin Koch
Foto: Kaarel Kukk
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Žürii liige, helilooja Riho-Esko Maimets julgustas koore laulma rohkem
eesti keeles. „Tekstil on laulmise juures suur roll, eesti keel on ilus keel ja
eesti keeles on kirjutatud ka palju suurepärast muusikat,” ütles Maimets.
Kõikide auhinnaliste kohtadega kaasnes rahaline preemia, lisaks olid auhinnad välja pannud Eesti Kooriühing, Eesti Kontsert ja Pille Lille Muusikute
Fond.
Festivali korraldajad tänavad festivali toetajaid: Eesti Kultuurkapital,
Kultuuriministeerium, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Jõhvi
vallavalitsus, Eesti Kontsert, Pille Lille Muusikute Fond, Eesti Kooriühing,
Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi Põhikool, Vali Press.
Festivali salvestas Klassikaraadio ning festivalist valmis Klassikaraadio
vahendusel kokkuvõttev saade.
14. mail toimus Tartus EKKLi volikogu, kus tehti kokkuvõte eelmisest majandusaastast ja peeti plaane edasiseks. Uueks juhatuse liikmeks valiti Kristel
Üksvärav. 24. mail toimunud juhatuse koosolekul valiti Kristel Üksvärav
ka uueks juhatuse esimeheks. EKKLi juhatusse kuuluvad Kristel Üksvärav,
Sander Tamm, Ken Ird ja Küllike Joosing. Tegevsekretär on Kaisa Kukk.
2016. aastal jätkasime 2013. aastal alguse saanud kontserdisarjaga
„Kuulajale”. Selle raames andis 28. mail Tallinna Jaani kirikus ühiskontserdi
koos Drake’i Ülikooli kooriga USA-st Eesti Kammerkooride Liidu liikmeskoor
Voces Musicales, dirigeeris Valter Soosalu. 29. ja 30. oktoobril musitseerisid sarja „Kuulajale” kahel kontserdil Tartus ja Tallinnas Viljandimaa
Kammerkoor ja kammerkoor Helü. Kõlas muusika Kreegi, Veevo, Mägi,
Ritsingu, Whitacre'i jt. sulest.
2016. aasta EKKLi jõuluootuskontserdid olid tavapärasest erinevad – kui
viimastel aastatel on erinevate kooride osalusel esitatud Tallinnas ja Tartus
suurvorme, siis seekord tegime oma jõulukontsertidega muusikalise kingituse SOS Lasteküla lastele üle Eesti. Osad kontserdid olid ainult kutsututele ehk konkreetse lasteküla lastele ja töötajatele, teised aga sellised,
kuhu kõik lahkelt kuulama olid oodatud. Kõik kontserdid olid tasuta. Aitäh
ettevõtmises osalenud kammerkooride liidu liikmeskooridele: kammerkoor Crede, Collegium Musicale, Sireen, segakoor Noorus ja kammerkoor
Camerata Universitatis.
Samme oleme astunud ka sellel suunal, et meie liikmeskooride igapäevaelu
lihtsamaks muuta. EKKL on sõlminud koostöökokkuleppeid organisatsioonidega, kelle tooteid-teenuseid liidu liikmeskoorid kasutada saavad, nt
reklaamide soodustused ajakirjas Muusika ja kultuurilehes Sirp, soodustus
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trükiteenustele trükikojas Vali Press ja transporditeenusele bussifirmast
Hansaliinid jms. Sellel suunal jätkame ka 2017. aastal ning koostöökokkuleppeid on plaanis veel mitmeid.
Rõõm on ka sellest, et 2016. aasta sügisel valmis EKKLi uus koduleht,
mis võimaldab paremat infovahetust ja liikmeskooride tegevuste senisest
laiemat kajastamist.
2016. aasta lõpu seisuga kuulub EKKLi ridadesse 16 koori.
Lisainfo: www.ekkl.ee ja Eesti Kammerkooride Liidu Facebooki lehelt.

152

EESTI KOORIJUHTIDE LIIT 2016
Varje Vürst
EKL konsultant

2016. aasta oli Eesti Koorijuhtide Liidu jaoks mitmes mõttes väga töine.
Uus kutsekomisjon

Tööd alustas uus kutsekomisjon koosseisus: Indrek Vijard (kutsekomisjoni esimees), Ants Soots, Raul Talmar, Heli Jürgenson, Lauri
Breede, Kristel Pedak, Kersti Seitam, Kaie Tanner ja Varje Vürst.
2016. a toimus kaks kutsekomisjoni koosolekut, nüüd juba uue kutsestandardi järgi omistati kokku 18 koorijuhi kutset: Alice Pehk, Anne Toomistu,
Ehtel Kuldvere-Vent, Ilona Laido, Ingrit Malleus, Kadri Hunt, Kalli Vainula,
Mare Talve, Margit Võsa, Malle Nööp, Merike Allik, Riho Leppoja, Urve
Uusberg, Killu Rikker, Tiina Savisaar, Õnne-Ann Roosvee, Marelle Siitas
ja Merike Katt.
Eesti koorilaulutraditsiooni kitsaskohad

Koorilaulutraditsioon on olnud läbi aja eesti kultuuri edasikandjaks ning
kindlustanud meie rahvuslikku identiteeti. Tänapäeval tuntakse Eestit
maailmas kui kõrge koorilaulukultuuriga riiki. Samuti kuulub meie laulupidude traditsioon UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste hulka, mis annab tunnistust sellest, et tegemist on valdkonnaga,
mille kestma jäämise eest peame hoolt kandma. Koorilaulutraditsiooni
eestvedajateks on koorijuhid, keda on Eestis hinnanguliselt 866 inimest
(laulupeo registri andmetel). Nende juhtimise all laulab üle 40 000 harrastaja. Koorijuhi olemasolust ja suutlikkusest sõltub koorilaulutraditsiooni
kestmine ja järjepidev areng. Selleks, et saaksime olla kindlad laulupeotraditsiooni säilimises, peame kindlustama koorijuhi ameti väärtustamise.
Koorijuhtide olukorra kaardistamiseks korraldas Eesti Koorijuhtide Liit koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalse analüüsi meetodite lektori Rein Murakasega
2016 kevadel koorijuhtide küsitluse. Küsimustele vastas 353 koorijuhti,
praktiliselt pooled vastanutest on vanemad kui 50 aastat ja pea kolmandik
on seotud kolme või enama kooriga. Nagu küsitlus näitas, on koorijuhi
ametis palju majanduslikku ebakindlust, mille tõttu ei vasta koorijuhi
elustandardid ühiskonna keskmisele standardile. Tööd tehakse tihti õhinapõhiselt, saamata selle eest õiglast tasu ja sotsiaalmajanduslikke garantiisid. Nagu küsitlustulemused näitavad, on peamisteks motivaatoriteks
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koorijuhina tegutsemisel muusikaarmastus ja võimalus teistele midagi
edasi anda. Töötasu motiveerib mingil määral koorijuhina töötama vaid
veidi alla poolt koorijuhtidest, põhiliseks motivaatoriks on töötasu vaid
mõne küsitletud koorijuhi jaoks. On palju näiteid sellest, et koorijuhid
töötavad olude sunnil muus valdkonnas ja mitte oma erialal, milleks neid
tegelikult riiklikult koolitatud on. Küsitlusandmete põhjal on koorijuhtimine
põhitegevuseks vaid 5% koorijuhtidele, ligi 4/5 jaoks on seda muusikaga
seotud muu töö ja 13% jaoks muusikaga mitteseotud töö. Koorijuhi amet
ei ole ka selline, mida saab ilma erialase hariduseta teha, muusikaalane
eriharidus on olemas praktiliselt kõigil küsitletud koorijuhtidel. Seega,
kui soovime koorilaulutraditsiooni säilitada, on koorijuhtide koolitamine
elementaarne. Ja kui me koorijuhte koolitame, peame ühiskonnana hoolitsema selle eest, et koorijuhil on võimalus meie ühiskonnas võrdsetel ja
õiglastel alustel toime tulla. Koorijuhi töö tasustamine ei ole ühiskonnas
selgelt mõistetavalt väärtustatud. Koorijuhi amet on tõsine amet, mitte
harrastustöö. Pärast koorijuhi eriala lõpetamist kaob koorijuht oma ametinimetusega tööturult ära.
Suures plaanis võib koorid jaotada kolme gruppi – koolikoorid, kohalike
omavalitsuste asutuste või eraettevõtete all tegutsevad koorid ning nn
isetegevuskollektiivid, kelle tegevus on reguleeritud mittetulundusühingu
vormis. Isetegevuskoorid koosnevad harrastajatest, kes reeglina on loonud
MTÜ ning korraldava on tegevust ise. Koori tuludeks on reeglina kõige
suuremas osas liikmemaks. Lisaks sellele on laulupeoprotsessis osalevatele
kooridele ette nähtud ca 300 € tegevustoetust aastas (ei ole ette nähtud
palga maksmiseks). Mõned omavalitsused toetavad ka koore soodsamate
prooviruumitingimustega ja/või rahaliselt. Samas on omavalitsuste toetus
väga ebaühtlane, mistõttu ei kindlusta see meede koorilauluharrastuse
jätkusuutlikkust üle Eesti.
Nagu küsitlusandmed näitavad, töötab ca 1/6 selliste kooride juhtidest
üleüldse tasuta, tasustavatest koorijuhtidest poolele makstakse kas otse
või toimub maksmine kulutšekkide hüvitamise kaudu. Sellest lähtuvalt
puuduvad rohkem kui pooltel selliste kooride juhtidest koorijuhtimisel
tehtava töö arvestuses ravi-, pensionikindlustus, töötuskindlustus, -hüvitis,
emapalk, pangalaenu võimalus jm. Kindlasti ei ole ümbrikupalga maksmine
õige lahendus, kuid reaalsus on see, et niigi minimaalsete tulude juures
pole õiglase ja ametliku palga maksmine enamikele kooridele jõukohane.
Kuna koorijuhi väärtustamisest sõltub ka koorilaulutraditsiooni tulevik,
siis ei saa selle ülesande jätkamist (koorijuhi materiaalset kindlustamist)
ainult koorilauljatelt endilt nõuda, vaid vaja on ühiskonna tuge laiemalt.
Milliseid lahendusi täpselt võiks koorijuhtide materiaalse kindlustatuse
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parandamiseks ette võtta, tuleks veel kindlasti analüüsida. On selleks siis
võimalik osaline riigitoetus koorijuhi palgale, maksuerisus ja/või mõni
muu eesmärgile viiv instrument.
Laulupeotraditsiooni säilimise kohalt on oluline meenutada Heino Kaljuste
öeldut, et kuni laulab eesti kool, kestab ka laulupidu. Koolides toimuv
koorilauluõpe on valdavalt õppekavaväline ringitegevus ning selle olemasolu ja töökorraldus sõltub igast koolist (direktorist) eraldi. Kooli enda
poolt otsustatavasse valikõppeainete nimistusse koorilaulutund reeglina ei
mahu. Kui koolis on koorilaulu tund (s.o ringitunnina), siis on ka koorijuht
reeglina tööl ringijuhina (küsitlusandmete põhiselt töötab koolikooride
juures ringijuhina üle 60% koolikooride juhtidest). See aga tähendab, et
koorijuhi tasustamine ei toimu õpetajaga samaväärsetel tingimustel, kuna
talle ei kehti õpetajapalga alammäär. Selline diferentseerimine on tekitanud olukorra, kus koorijuhti tasustatakse reeglina madalamas ulatuses
kui õpetajat. Leiame, et see ei ole õiglane, kuna koorijuhi töö oma olemuselt on pedagoogiline töö ning koorijuhi kvalifikatsioon on samaväärne
õpetaja kutseoskusega.
Eesti Koorijuhtide Liit seisab ühelt poolt Eesti koorijuhtide huvide eest
ning teiselt poolt kindlustab, et koorijuhtide kvalifikatsioon oleks ühtse
standardisüsteemiga reguleeritud. Oleme loonud rahvusvaheliselt tunnustatava kutsestandardi regulatsiooni, mille alusel saame kindlustada
koorijuhi tasemele nõutava kompetentsi. Kutsestandardisüsteem motiveerib koorijuhti eneseharimisel, kuid täna puudub sellel süsteemil toimiv
tasustussüsteem. Koorijuhtide kutsestandardisüsteem peaks olema ka
sobivaks aluseks koorijuhtide tasustamisel. Soovime, et koorijuhile töötasu
maksmine oleks reglementeeritud ning eelduslikult ka rakendatav läbi
riikliku rahastamissüsteemi.
Eesti Koorijuhtide Liidu nimel ja küsimustiku tulemustest lähtuvalt on
juhatus ette valmistamas kirja Riigikogu kultuurikomisjonile.
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LASTE- JA NOORTETÖÖ KOORIÜHINGUS
2016
Varje Vürst
Eesti Kooriühingu laste- ja noortekooride konsultant
VI lastekooride konkurss-festival Rakveres

I lastekooride festival toimus 1992. a Põltsamaal ja see oli pühendatud Karl
August Hermanni 140. sünniaastapäevale. Sellest alates on neid korraldatud
iga 4-5 a järel laulupidude vahelisel ajal, et anda tublimatele koolikooridele võimalus mõõduvõtmiseks. Mitmepäevane festival pole aga kunagi
olnud pelgalt konkursi jaoks. Siia mahuvad ka arvukad festivalikontserdid,
osalemine töötubades, tutvumine festivalipaiga vaatamisväärsustega ja
ühine piduõhtu osalejatele.
Peale Põltsamaad toimusid järgmised 4 festivali Türil. Miks just Türil? Sest
„… Maikuu lõpus 1866 kogunesid Türi kihelkonna laululapsed Alliku mõisasse
ühislaulmisele. Laste laulupüha Liivimaal Põlvas olla toimunud küll juba kümmekond aastat varem, kuid Eestimaa kubermangus oli asi uudne. Seepärast
pühendas laulupäevale hiljem tähelepanu ka tookordne ajaleht Eesti Postimees.
Täna tähistab seda sündmust mälestuskivi Türi linna serval.”
Eestimaa kevadpealinn oli lahke võõrustaja neljal korral suuresti tänu
kohaliku muusikaõpetaja Tiiu Schütsi eestvedamisele, Türi Gümnaasiumi
(praegune Türi Põhikool) ja Türi kultuurikeskuse toetusele.
VI lastekooride festival toimus 2016. a aprilli lõpus Rakveres. Võistlustules
oli kahes kategoorias kokku 16 koori: 8 koori B-kategoorias ja 8 koori
A-kategoorias. Kahjuks on aastatega osalevate kooride arv vähenenud.
Kas on siin põhjuseks muusikaõpetajate suurenenud töökoormus? Pigem
vast siiski kooli töökorraldus: õpetajal on üha raskem leida kooriproovi
tegemiseks kõigile lauljaile sobivat ühist aega. Konkurssi aga võtavad kõik
väga tõsiselt ja ebapiisava ettevalmistusega ei tihka keegi välja tulla. Seda
enam väärivad kiitust need 16 koori dirigendid, kes selleks aega leidsid ja
konkursile tuleku ikkagi ette võtsid. Oleme väga tänulikud, et konkurss
õnnestus läbi viia Rakvere Gümnaasiumi aulas, 16 kooril oli võimalus esineda ühes parema akustikaga ja ilusamas koolisaalis, Arvo Pärdi kodukoolis.
Rakveres hindas koore viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid helilooja Riine
Pajusaar, Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoori dirigent Maarja Soone,
üle-eestilise neidudekoori Leelo dirigent Külli Kiivet, aasta noor dirigent
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2015 Riivo Jõgi ning Leedu lastekoori Perpetuum Mobile dirigent Beata
Kijauskiene. Perpetuum Mobile saavutas XIV rahvusvahelisel koorifestivalil
„Tallinn 2015” lastekooride kategoorias II koha.
Konkursi kohustuslikud laulud olid valitud Riho Pätsi koorilaulude
kogumikust.
Festivali kunstiline juht oli Heli Roos.
Konkursi tulemused:

A-kategooria
I preemia – Tallinna 21. Kooli lastekoor, dirigent Lydia Rahula
II preemia – ETV Lastekoor, dirigent Silja Uhs
III preemia – lastekoor Mariel, dirigent Maire Eliste
B-kategooria
I preemia – Rakvere Reaalgümnaasiumi lastekoor, dirigent Elo Üleoja
II preemia – Kuusalu Keskkooli lastekoor, dirigent Taavi Esko
III preemia – Paide Gümnaasiumi lastekoor, dirigent Anne Toomistu
Vastavalt konkursitulemustele jagati koorid tasemekategooriatesse:
A-kategooria
kulddiplom: Kooristuudio So-La-Re lastekoor, dirigent Elo Üleoja
hõbediplom:
Rapla Laulustuudio lastekoor, dirigent Thea Paluoja
Virumaa Tütarlastekoor, dirigent Ly Ipsberg
Narva Koorikooli tütarlastekoor, dirigent Marina Kossolapova
pronksdiplom:
Tartu Katoliku Kooli lastekoor, dirigent Seidi Mutso
B-kategooria
hõbediplom:
Keila Kooli lastekoor, dirigent Kadi Härma
Võru Kesklinna Kooli lastekoor, dirigent Signe Rõõmus
Türi Põhikooli lastekoor, dirigent Tiiu Schüts
pronksdiplom:
Kose Gümnaasiumi lastekoor, dirigent Heli Sepp
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi lastekoor, dirigendid Piret Harro ja Koidu Ilmjärv
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Arvo Pärdile pühendatud skulptuur „Noormees jalgrattal muusikat kuulamas“ Rakvere
linnaväljakul valmis Seaküla Simsonil koostöös Paul Männiga.

Elo Üleoja
Rakvere Reaalgümnaasiumi koorijuht osales konkursil kahe kooriga:
Rakvere Reaalgümnaasiumi lastekoor saavutas B-kategooria I koha
ja kooristuudio So-La-Re
lastekoor pälvis kulddiplomi punktid A-kategoorias. Aastatel 2012 ja
2014 tunnustas Eesti Kooriühing
teda aasta muusikaõpetaja-koorijuhi tiitliga.
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Välja anti ka mitmeid eripreemiaid, äramärkimist pälvisid kõik osalenud
koorid.
Toimusid ka mitmed meeleolukad festivalikontserdid Lääne-Virumaa koolides: Rakke Gümnaasiumis, Tapa Gümnaasiumis, Kadrina Keskkoolis, VinniPajusti Gümnaasiumis, Haljala Gümnaasiumis, Väike-Maarja Gümnaasiumis,
Vasta Koolis ja Rakvere Kolmainu kirikus.
Toredate ürituste taga on alati palju toredaid inimesi, miski siin ilmas ei
sünni lihtsalt niisama, sellega kaasneb palju muretsemist ja vastutust, korraldamist ja koostööd. Seda enam on suurem rõõm kordaläinud festivalist.
Kooriühing on väga tänulik kohalikule meeskonnale eesotsas Elo Üleoja
ja majandusjuhataja Ergo Kärmikuga Rakvere Reaalgümnaasiumist ning
Ingrid Pärnamäele Rakvere Kultuurikeskusest. Lisaks neile veel töötubade
läbiviijad ja vabatahtlikud Rakvere Reaalgümnaasiumist, tänu kellele oli
pea 500 koorilauljal kahel päeval Rakveres väga huvitav.
Vabariiklikud noortekollektiivid

Vabariiklikud noortekollektiivid on loodud nende tollaste peadirigentide
poolt üle paarikümne aastat tagasi – Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline
poistekoor Kalev 1994. a (Hirvo Surva), Eesti Noorte Puhkpilliorkester 1994.
a (Ott Kask), neidudekoor Leelo 1996. a (Toomas Voll), Eesti Koolinoorte
Segakoor 1998. a (Taavi Esko) ja kõige noorem - Eesti Lastekoor 2003. a (Lydia
Rahula). 2016. aastal on poistekoori dirigendid Indrek Vijard ja sama koori
lauljate seast välja kasvanud noor dirigent Kuldar Schüts, ENPO dirigent
orkestrantide seast välja kasvanud orkestridirigent Sirly Illak-Oluvere ja
aasta noor dirigent 2015 Riivo Jõgi, neidudekoori dirigent on Külli Kiivet,
koolinoorte segakoorist on saanud Eesti Noorte Segakoor, dirigendid Silja
Uhs ja Mai Simson ning Eesti Lastekoorist üle-eestiline tütarlastekoor,
dirigendid Ave Sopp ja Vilve Maide.
Oma olemuselt on kõik need kollektiivid üle-eestilised, s.t. lauljad-mängijad on pärit üle Eesti ja kogunevad laagrisse kord kuus. Parimate lauljate ühendamine ühte koori loob võimaluse tavalisest kõrgema kunstilise
kvaliteedi tekkeks, mida tõestavad ka kõrged tulemused nii kodumaistelt
kui ka rahvusvahelistelt konkurssidelt. Iga kollektiiv elab oma aktiivset
koorielu kontsertide ja reisidega, traditsiooniks on saanud hooaja alustamine Vana-Vigalas koos dirigentide-muusikaõpetajate suveseminariga.
Vigala mõisapargi lava on koht, kus kõik viis kollektiivi alati kokku saavad. Nüüd lisandub sellele veel üks põnev ühine projekt. Nimelt esitasid
vabariiklikud kollektiivid EV100 muusikasündmuste ideekonkursile oma
ühise projekti „Eestimaa atmosfäärid”, mis osutus üheks võitjatest.
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„Eestimaa atmosfäärid” on üleriigiliste noortekollektiivide kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks kantakse ette Pärt Uusbergi poolt just selle
sündmuse tarbeks kirjutatud tunniajaline teos. „Eestimaa atmosfäärid” on
kontserdielamus, mille keskmeks on Eesti – selle loodus, hääled, olemus.
Tegemist on esmakordse suurprojektiga, millesse on kaasatud kõik üleriigilised noortekollektiivid – Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor
Kalev, Eesti Tütarlastekoor, Üle-eestiline neidudekoor Leelo Eesti Noorte
Segakoor ning Eesti Noorte Puhkpilliorkester.
Esmaettekanne toimub EV100 pidustuste raames 31. detsembril 2017
Nordea kontserdimajas. Aastal 2018 esitatakse teost Jõhvi kontserdimajas,
Pärnu kontserdimajas ning festivali Europa Cantati raames taas Nordea
kontserdimajas.
Kohtumiseni EV100 sünnipäevapeol!

Leelo koori dirigent Külli Kiivet tunnustust vastu
võtmas.
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EESTI MEESTELAULU SELTS 2016. AASTAL
Marika Kuusik
Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuht

1988. aastal asutatud Eesti Meestelaulu Selts on poiste- ja meeskoore
ning nende dirigente ühendav organisatsioon, mis läbi projektitegevuse
ja ürituste korraldamise toetab meestelaulu järjepidevust, andes sellega
omapoolse panuse poisi kasvatamisel lugupidava, väärika käitumisega
ja tervete eluviisidega eesti meheks. Täna kuulub seltsi liikmeskonda 51
poistekoori, 7 noorte meeskoori ja 33 meeskoori – kokku ligi 3000 lauljaga.
Traditsioonid, mis kestavad

Eesti Meestelaulu Selts on algatanud mitmete üle-eestiliste ürituste piduliku
tähistamise, mis on tänaseks muutunud seltsi lahutamatuks osaks ning
mille olulisus iga aastaga aina kasvab. Üheks selliseks on 24. veebruari
hommikune rahvuslipu heiskamise pidulik tseremoonia Pika Hermanni
tornis, millele meeskoorid panid aluse juba 1989. aastal ning mis ka täna
omab meeskoorilauljate seas suurt tähendust.
2. veebruaril tähistati koostöös Eesti Kaitseväega Tartu rahu 96. aastapäeva piduliku kontserdiga Estonia kontserdisaalis. Kunstiliseks juhiks
oli Andrus Siimon. Lavalaudadel astusid üles Virumaa Meeskoor ja Eesti
Teaduste Akadeemia Meeskoor dirigent Andrus Siimoni, Tallinna Poistekoor
dirigent Lydia Rahula ja Eesti Kaitseväe Orkester dirigent Peeter Saani
juhendamisel ning solist Maarja-Liis Ilus.
Eesti Meestelaulu Selts taasalgatas emadepäeva tähistamise piduliku
kontserdiga 1988. aastal. 2016. aastal korraldas selts emadepäeva kontserdi pühapäeval, 8. mail. Kontserdi peaesineja oli sel hooajal oma 70ndat
sünnipäeva tähistav Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor. Kontserdi
kunstilised juhid olid Peeter Perens ja Siim Selis. Kontserdil olid kaastegevad Põltsamaa gümnaasiumi poistekoor ning Saaremaa noormeeste
ansambel Varsakabi ja solist Tamar Nugis. Kontserdil esinesid ka projekti
„Ärkamisaeg” raames loodud seitse noorte meeskoori ja Rahvusooper
Estonia Noorte Meeskoor. Kontserdi juht oli näitleja Rein Oja. Emadepäeva
pidulikul kontserdil kuulutas Eesti Naisliit välja aasta ema ning tervituskõnega esines Eesti Vabariigi president. Kontserdist tegi otseülekande
Eesti Televisioon.
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Suurematest ettevõtmistest toimus 2016. aastal veel Lõuna-Eesti meestelaulu päev, mille eestvedajaks on olnud läbi aegade Alo Ritsing ning kus sel
korral tähistatigi ka maestro 80. sünnipäeva. Laulupäeval osalesid Tartu
Poistekoor, Avinurme Meeskoor, Eesti Maaülikooli meeskoor Gaudeamus,
Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu meeskoor, Eesti Metsatöötajate Meeskoor
Forestalia, Elva Meeskoor, Elva Noorte Meeskoor, Haaslava meeskoor ja
koori ansambel Väike Punt, Jõgeva meeskoor Mehis, Tartu Akadeemiline
Meeskoor, Tartu akadeemiline meeskoor Emajõgi, Tartu Noorte Meeskoor,
Viljandi meeskoor Sakala, Võru meeskoor ja Võru Noorte Meeskoor.
Traditsioonid jätkuvad ning täienevad aastatega meie tublide noorte dirigentide näol. Uued tegijad toovad endaga kaasa uusi mõtteid, mis aitavad
meie igapäevategemisi värskendada.
Kõrvuti isamaaliste ettevõtmistega korraldatakse igal aastal ka üritusi,
mille eesmärgiks on meestelaulu muusikalise kvaliteedi tõstmine. On
siis selleks koorikonkurss, festival või võistulaulmine – kõik need aitavad
motiveerida koore ning seada aastateks pidevalt uusi eesmärke.
2016. aasta oli poistekooride päralt. 23. aprillil toimus Viljandis juba
kaheksas EMLS poistekooride võistulaulmine, millest võttis osa 17 poistekoori Tartumaalt ja Tallinnast, Pärnust, Paidest, Võrust, Antslast, Sauelt,
Saaremaalt, Põltsamaalt ja Tabasalust, kokku 600 lauljaga.
Võistu lauldi kaheksas kategoorias, mida hindas viieliikmeline žürii koosseisus: 2017. aasta noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, üle-eestilise noorte sümfooniaorkestri dirigent Jüri-Ruut Kangur, noor helilooja
Mart-Rasmus Puur, tütarlastekoori Ellerhein dirigent Ingrid Kõrvits ja Riia
Toomkiriku poistekoori dirigent Martiņš Klišans.
Võistulaulmine päädis toreda lõppkontserdiga, kus esines RO Estonia poistekoor ja mille kulminatsiooniks olid auhinnaliste kohtade ja eripreemiate
üleandmine.
Kui võistulaulmised aitavad hoida kooride muusikalist taset, siis vastukaaluks korraldatakse seltsi eestvedamisel igal suvel poiste ja noorte meeskooride laulu ja spordilaagreid. Laagrid on poiste seas väga oodatud, sest
pakuvad kooriproovide kõrvale ka võimalust sportimiseks, mängimiseks
orkestris, meisterdamist ning kohtumiseks populaarsete ja tuntud muusikute ja sportlastega.
Iga tegevus on samm edasi kindlama tuleviku poole koos meestelauluga
ning iga uus ettevõtmine liidab Meestelaulu Seltsiga uusi koore ja uusi
tegijaid.
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2016. aasta oli selle poolest rikas – projektijuhi Alo Lõokese eestvedamisel
käivitus uus projekt ÄRKAMISAEG, mis tõi meestelaulu maastikule juurde
viis noorte meeskoori. Koore juhendavad nii tuntud ja kogemustega dirigendid, kui ka noored, kes täna kinnitamas kanda siinses muusikamaailmas.
Uusi suundi ja muudatusi jagus 2016. aastasse ka seltsi enda tegevuses.
Pikka aega seltsi juhtimisega tegelenud EMLS juhatuse esimees Arvi
Karotam andis oma volitused üle uuele esimehele Hirvo Survale. Koos
juhatuse esimehega vahetusid ka EMLS juhatus ning tööpõhimõtted. Tööle
rakendati majandus- ja muusikatoimkond ning eraldi poiste- ja meeskooride sektsioonid, kelle õlgadel lasub kohustus vastutada oma valdkonna
toimimise eest. Kõik see vajab sisseelamist ja harjumist, aga töö käib ja
püstitatud eesmärgid ootavad lahendamist.
Olulisem kõikidest ettevõtmistest on ikka INIMENE ise. Sellel aastal saame
uhked olla mitme olulise inimese üle.
80 eluaastat täitusid meie suurdirigentidel Alo Ritsingul ja Ants Üleojal.
Suuri sündmusi tähistati võrratute juubelikontsertidega, kus sai kuulda
ja näha meie tippmeeskooride esitusi.
Teiseks sündmuseks oli Gustav Ernesaksa Fondi preemiad, millega tunnustati meie kahte tublit tegijat – Varje Vürsti kui koorimuusika edendajat,
poistekoori õpetajat, dirigenti ja poistelaulu hoidjat ning Kuno Kerget kui
väga suure pühendumusega mees- ja poistekooridirigenti.
Eesti Meestelaulu Selts on aastatepikkuste traditsioonidega tugev organisatsioon, kelle algatatud üritused ning vastutus meestelaulu jätkusuutlikkuse eest on püsinud tänu missioonitundega lauljatele ja dirigentidele,
toetajatele, sponsoritele ning seltsi juhatusele.
Palju tänu kõigile tehtu eest!
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EESTI MUUSIKAÕPETAJATE LIIT 2016
Kadi Härma
Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees

Eesti Muusikaõpetajate Liidu tegevuse eest vastutavad täna:
Kadi Härma (EMÕ Liidu esimees)
Ene Kangron (EMÕ Liidu rahvusvaheliste suhete valdkonna juht)
Aive Skuin (EMÕ Liidu vastutav sekretär)
Ester Pomerants (EMÕ Liidu üldhariduse valdkonna juht)
Tuuli Jukk (EMÕ Liidu Orff-sektsiooni juht)
Malle Nööp (EMÕ Liidu volikogu Järvamaa esindaja)
Janne Fridolin (EMÕ Liidu koolikooride sektsiooni juht)
Eesti Muusikaõpetajate Liit on juba üle veerand sajandi tegutsenud elujõuline organisatsioon, mis on ellu kutsutud toetamaks muusikaõpetajaid
nende igapäevatöös. Liidul on 168 liiget ja 9 lugupeetud auliiget Eestist
ja väljastpoolt.
2016. aasta oli toimekas – sinna mahtusid muusikaolümpiaad, koolitus- ja
infopäevad, sügispäevad Järvamaal, loominguline konkurss „Loo laulule
kaasmäng”, koolimuusikapäev, Heino Kaljustele pühendatud Harjumaa
lastekooride konkurss, loeng-kontserdid Lydia Koidula mälestuseks, juhatuse ja volikogu töökoosolekud ning palju muud.
Järgnevalt kokkuvõtted mõnedest 2016. aasta tegemistest.
III rahvusvaheline muusikaolümpiaad Klaipedas

28.-30. aprillil 2016 Klaipedas toimunud kolmandal rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil osales kokku 29 õpilast 9 riigist (Eesti, Horvaatia, Küpros,
Leedu, Läti, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi). Võisteldi individuaalselt
neljas voorus: laulu esitamine, omaloomingulise teose esitamine, noodistlugemine ja muusikateoreetiline test koos muusika kuulamisega.
Suurepäraseid muusikaelamusi pakkus omaloomingu voor, mida sel aastal
iseloomustasid eelkõige värvi- ja vormiotsingud. Leiti põnevaid kooskõlasid,
kasutati ebatavalisi heli tekitamise viise tuntud muusikainstrumentidel.
Vormiliselt oli teoseid kvartetist koorilauluni ja soololaulust süidini.
III rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil anti mõlemas vanuserühmas välja
kolm kuld ja kolm hõbemedalit ning vastavalt ka 9 ja 8 pronksmedalit.
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Kokkuvõttes oli Eesti medalisaak igati väärikas: nooremas rühmas Luisa
Susanna Kütson II kuldmedal ja eripreemia, Leo Mattias Leete II hõbemedal
(mõlemad Tallinna 21. Koolist, õp Lydia Rahula) ja Kristiin-Heleen Toovis
pronksmedal (Tallinna 21. Kool, õp Kadri Mägi). Vanemas rühmas Anita
Maasalu samuti II kuldmedal ja kaks eripreemiat (Tallinna Reaalkool,
õp Heli Roos ja Eve Karp), Tauno Tamm III hõbemedal (Pärnu Koidula
Gümnaasium, Pärnu Muusikakool, õp Mari-Krõõt Fridolin ja Toomas Voll)
ning Patrik Sebastian Unt pronksmedal (Rapla Ühisgümnaasium, õp Eha
Meidla).
Kokkuvõtteks võib rõõmuga tõdeda, et Klaipedas sündis Eestile kuus muusikaolümpiaadi tähte!
III rahvusvahelise muusikaolümpiaadi žüriisse kuulusid kõigi osalenud riikide esindajad, žürii tööd juhtis leedu tuntud dirigent ja tšellist Mindaugas
Pačkus.
Aruteludes tõstis žürii esimees esile meie osalejate energeetiliselt tugevaid esitusi, eestlastele omast pehmet ja paindlikku vokaalikäsitlust ning
avarat loomingulist mõtlemist. Tunnustuseks oli mitme meie võistleja
valimine lõppkontserdile.
Eesti kooli muusikaõpetuse taset imetletakse nii Euroopas kui kogu maailmas – seda oleme kogenud nii kontsertreisidel, konkurssidel kui ka konverentsidel. Rahvusvahelise muusikaolümpiaadi idee, mida toetab nüüdsest
ka Euroopa Koolimuusika Assotsiatsioon (EAS – the European Association
for Music in Schools) on heaks eeskujuks ja toetuseks, samuti suurepäraseks võimaluseks paljudele riikidele, kes soovivad arendada ja säilitada
oma muusikaõpetust.
Rahvusvaheliste muusikaolümpiaadide edasise arendamise eesmärgil loodi
Klaipedas rahvusvaheline muusikaolümpiaadi komitee IMuOC, kuhu kuuluvad viie riigi esindajad.
Gümnaasiumi riikliku õppekava õppeprotsessi kirjeldus

EMÕL osales SA Innove algatusel loodud töörühmas – Aive Skuin, töörühma
juht (Loo Keskkool), Inge Raudsepp (SA Innove kunstiainete peaekspert),
Ester Pomerants (Kadrioru Saksa Gümnaasium), Aire Luhaoja (Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium), Kaie Mägimets (Tartu Jaan Poska
Gümnaasium) – gümnaasiumi riikliku õppekava lisamaterjali väljatöötamisel ning õppeprotsesside kirjelduse koostamisel. Tegemist on õpetajatele
mõeldud ulatusliku metoodilise abimaterjaliga, mis avab täpsemalt ainekavas esitatud õpiväljundite saavutamise võimalused ning kirjeldab viise
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ja meetodeid nende saavutamiseks. Perioodiliselt nüüdisajastatava õppeprotsesside kirjelduse eesmärgiks on muuta riikliku õppekava kasutamine
õpetajatele lihtsamaks ning anda metoodilisi juhendeid ning valikmaterjale
kõigi õppekavast tulenevate nõuete täitmiseks.
Õppeprotsessi kirjeldus on muusikaõpetajale soovituslik juhend, mis võimaldab teha valikuid õppesisus, meetodites ja õppevara kasutamises.
Dokument aitab edukamalt rakendada kaasava hariduse printsiipi, mille
järgi on õpilane õppeprotsessi aktiivne pool, avastaja, õpetaja aga juhendaja,
suunaja ja eesmärgile liikumise tagasisidestaja. Õppeprotsesside kirjeldus
aitab seda protsessi edukamalt läbi viia. Gümnaasiumi õppeprotsesside
kirjelduste sisus seletatakse lahti muusika õppimise ja õpetamise eesmärgid, õppesisu ning õpitulemused ning üldpädevuste kujundamine. Eraldi
käsitletakse ainetevahelist ning -ülest lõimingut, õppe diferentseerimise
võimalusi ja õpikeskkonna kujundamist. Antakse metoodilisi soovitusi nii
õppekavast tulenevate muusikaliste teemade kui ka läbivate teemade käsitlemisel, olulisel kohal on hindamisjuhendid. Õppeprotsesside kirjeldamise
tööprotsessi käigus kogus töörühm kokku ja avaldas arvestataval hulgal
väärtuslikku lisamaterjali, mis ilmub esimest korda kontsentreeritud kujul
õpetajale kättesaadavas vormis.
Tegevuse käigus selgusid ka lisavajadused: metoodiliselt korrektsete
muusika valikkursuste olemasolu, osade teemade (nt pop-, rock- ning
jazzmuusika) eestikeelsete lisamaterjalide puudus, samuti on tarvis tellida kaasaaegseid spetsiifiliselt gümnaasiumi muusikaõpetusega seotud
metoodilisi artikleid laulmise ja hääle arendamise, hindamise ja lõimingu
teemal. Plaanis on digitaalse laulupanga koostamine gümnaasiumiastmele.
Tööprotsessi jätkudes lisanduvad uued õppematerjalid ja metoodilised
juhendid õppeprotsesside kirjeldusse SA Innove õppekava veebilehel.
Konkurss „Loo laulule kaasmäng!“

Üldhariduse valdkond kutsus SA Innove toel ellu õpilaste ja õpetajate loomingulise konkursi „Loo laulule kaasmäng!” Konkursi eesmärk oli innustada
eri vanuses noori ja täiskasvanuid looma laulurepertuaari ilmestamiseks
üldhariduskoolide õpilastele jõukohaseid pillisaateid. Instrumentaalse
kaasmängu võis luua mis tahes laulule ja selle loomisel olid eelistatud
muusika ainekavas nimetatud pillid: Orffi instrumentaarium (rütmi- ja
plaatpillid), plokkflöödid ja/või kuuekeelsed väikekandled, akustilised kitarrid, ukuleled või muud pillid. Hindamiseks laekus 28 kompositsiooni kaheksalt täiskasvanult ja kaheksalt õpilaselt Saaremaalt, Tartust, Tartumaalt,
Harjumaalt ja Tallinnast.
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Töid analüüsinud kolmeliikmelise žürii koosseisu kuulusid pika staažiga Tartu
muusikaõpetaja Inge Lahtmets, helilooja ja õppejõud Andres Lemba, ning
helilooja, õppejõud, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Carl Orffi pedagoogika,
rütmika- ja alushariduse muusikadidaktika õppejõud Tuuli Jukk.
Õpilaste kategoorias anti tagasiside ning tunnustati kõiki osalejaid kingituse ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu tänukirjaga, samuti õpetajaid. SA
Innove tunnustas oma tänukirja ja kingitusega kolme parimat: I koht Anne
Ermast (Tallinna Kivimäe põhikool), II koht Kadi Härma (Keila Kool),
III koht Ülle Reinsoo (Lümanda Karu-Kati lasteaed). Konkursile esitatud laulud ja kaasmängud avalikustatakse Eesti Muusikaõpetajate Liidu liikmetele
liidu kodulehel www.emol.ee, et õpetajad saaksid neid oma töös kasutada.
Orffi pedagoogika õppepäevad ja rütmikafestival

Orff-sektsioon on sel aastal palju panustanud sisulisse tegevusse, et järjepidevalt tutvustada Orffi pedagoogika põhimõtteid. Üheks selliseks võimaluseks on ellu kutsutud õppepäevad „Õpetajalt õpetajale”, mille raames
külastavad õpetajad Orffi pedagoogika alustel töötavaid kolleege, vaatavad
lahtisi tunde ning saavad osa tagasisidest. Sel aastal toimus selliseid õppepäevi kaks, kevadel ja sügisel, koolitajad Piret Hinrikus-Sage ja Anu Tähemaa.
11.-12. juunil toimus Kehras kümnendat korda rütmikafestival „Rütm ja
muusika minus ning minu ümber”. Festivali peakorraldaja on läbi aastate
olnud Ülle Raud. Osales 125 inimest: lapsed viiest kollektiivist ning õpetajad
üle Eesti. Osavõtjad esinesid oma kavadega ning töötubades õpitust valmis
kontsert-etendus „Rütmiring”. Tagasiside oli väga positiivne nii lastelt kui
õpetajatelt: „See oli VIP festival! Sain suurepärase emotsiooni osaliseks
ja huvitavaid mõtteid oma tööks. Oli suurepärane üritus, suurepärane
seltskond ja suurepärane korraldus!”
2016. aasta suvel osales rida õpetajaid rahvusvahelistel suvekursustel
Salzburgis, Pécsis ning Orff-Schulwerk Foorumi üldkoosolekul Salzburgis.
Rahvusvahelisel tasemel osales 13 õpetajat 24. septembril Soome Orffiühingu JaSeSoi kutsel sügiskoolitusel „SyysSeSoi” Järvenpääl. Varasemalt
on Soome õpetajad käinud meil külas ning märtsis 2017 on planeeritud
Orff-kursus Soome õpetajatega Tallinnas ja Viljandis.
Muusikaõpetajate sügispäevad

6.-7. oktoobril toimusid 1993. aastal alguse saanud EMÕ Liidu traditsioonilised muusikaõpetajate sügispäevad, sedapuhku Järvamaal.
Ühiselt kuulati erialaseid loenguid, osaleti õpitubades, külastati muuseume, kuulati-vaadati kontserte ja etendusi ning uudistati Järvamaa
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kultuuriloolisi paiku: Paide linn, ajakeskus Wittenstein, Türi Muusikakool
ja Eesti Ringhäälingumuuseum ning Arvo Pärdi aed. Üheks põnevamaks
kogemuseks oli Iisraelist pärit dirigendi, koorijuhi ja muusikaõpetaja Rinat
Efroni õpituba. Sügispäevadel külastati üldhariduskooli ja lasteaedade
lahtisi tunde, et vahetada kogemusi ning arutleda nähtu üle. Esinemistest
võib esile tõsta muusikaolümpiaadil osalenud õpilaste omaloominguliste
palade kontserti. Järvamaa võõrustas vabariigi muusikaõpetajaid juba teist
korda ning selgi korral olid kaks päeva Järvamaal osalejate sõnul väga huvitavad, harivad ja hästi korraldatud. Sügispäevadele lisas väärikust fakt, et
avamist juhtis energiline ja noor Järva maavanem Alo Aasma, EMÕ Liitu
esindas esimehe asetäitja Alla Eenma. Järvamaalt on välja kasvanud palju
andekaid muusikuid, kes oma kohaloluga sügispäevi rikastasid: Kuldar
Schüts, Mikk Dede, Kadri Kõrvek, Greete Oolberg, Karl Tipp, Jürgen Villem,
Haldi Välimäe.
Tööjuttude ja õppimise vahele mahtus ka lustakas koosviibimine Paide
Kultuurikeskuse kammersaalis, kus esinesid Paide Gümnaasiumi segarahvatantsurühm Keerutajad, ansambel Las Laagerdub ning vastloodud Järvamaa
muusikaõpetajate folkbänd. Vabariigi muusikaõpetajad said näidata oma
meisterlikkust regilaulu loomisel ja esitamisel, muusika tundmisel ning
tantsupõrandal.
Kokku osales muusikaõpetajate sügispäevadel 89 õpetajat 13 maakonnast,
lisaks ka teisi muusikahuvilisi. Kõige rohkem oli tulnud õpetajaid Järvamaalt
ja Tallinnast, mõned maakonnad jäid kahjuks esindamata. Kübaratrikiga
loositi järgmiseks, 2017. aasta sügispäevade toimumise paigaks Saaremaa,
mille muusikaõpetajad jätkavad teatepulgaks kujunenud salli kudumist.

Järvamaa muusikaõpetajate folkbänd harjutamas
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II Heino Kaljustele pühendatud Harjumaa lastekooride
laulupäev ja koolimuusikapäev

8. aprillil toimus Keila Koolis juba teist korda EMÕ Liidu korraldatav
Harjumaa lastekooride laulupäev-konkurss „Laula, laula, suukene”, mis
on pühendatud Eesti koolimuusika suurkujule Heino Kaljustele. Laulupäeva
avas ürituse patroon Tõnu Kaljuste, kes rõhutas oma tervituses noortele
koorilauljatele noodilugemisoskuse vajalikkust – seda pidas väga oluliseks
ka Tõnu Kaljuste isa Heino Kaljuste. Relatiivse meetodiga õpetas žürii
liige Janne Fridolin kõigile 130 lauljale selgeks Arvo Pärdi laulu „Koolitee”,
mida esitati ühiselt Keilas ja aprilli lõpus Rakveres toimunud vabariiklikul
lastekooride konkurss-festivalil. Sel korral lisas laulupäevale väärikust
lastekoori Ellerhein esinemine avamisel, koori juhatasid Anneli Mäeots
ja Gerli Aet Arras.
Igal konkursil osalenud koor pidi esitama 8-12-minutilise eestikeelse kava,
muuhulgas üks H. Kaljuste loodud või seatud laul. Žürii, koosseisus Toomas
Voll, Janne Fridolin ja Kristi Kiilu reastas koorid järgnevalt:
I koht Kuusalu Keskkooli lastekoor (dirigent Taavi Esko)
II koht Keila Kooli lastekoor (dirigent Kadi Härma)
III koht Kose Keskkooli lastekoor (dirigent Heli Sepp).
Auhinnad pani välja EMÕ Liit.

Kuusalu Keskkooli lastekoor ja dirigent Taavi Esko
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18. novembril, prof Heino Kaljuste sünniaastapäeval toimus koostöös EMTA
muusikapedagoogika instituudiga iga-aastane koolimuusikapäev, sel korral
Tallinna huvikeskuse Kullo Ellerheina harjutussaalis. Osalejad said kuulata kokkuvõtet eelmisel aastal EMTA lõpetanud noore muusikaõpetaja ja
H. Kaljuste tudengipreemia laureaadi Reet Ristmägi magistritööst „Uurides
muusikalist võimekust”. Mälestusi Kaljuste-aegsest Ellerheinast jagas toonane koori lastevanemate komitee liige Enn Tammaru. Muusikalisi etteasteid pakkusid Kullo poisteansambel (juhendaja Kuldar Schüts), lastekoor
Raduga (dirigent Jelena Orlova), tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Ülle
Sander) ning EMTA MPI tudengid.
Koolimuusikapäeval jagatakse üle aasta preemia näol tunnustust silmapaistvale muusikaõpetajale ja suure potentsiaaliga tulevasele muusikaõpetajale. Sel aastal oli tudengipreemia kord ning selle pälvis EMTA tudeng
Roosi Rõõmusaare.
Premeeriti ka konkursi „Loo laulule kaasmäng” paremaid ning EMTA tudengid esitasid kolm kaasmänguga laulu, mida žürii teiste seast esile tõstis.
Loeng-kontserdid Lydia Koidula mälestuseks

EMÕ Liidu eestvõttel toimusid Eesti eri paikades 2016. aastal, mil Lydia
Koidula surmast möödus 130 aastat ja ümbermatmisest 70 aastat,
loeng-kontserdid hoidmaks Eesti ühe silmapaistvama poetessi mälestust. Tekstid koostas ja esitas muusikateadlane Tiia Järg ning muusikalise osa eest kandsid hoolt Noorte Segakoor Vox Populi ning Tallinna
Muusikakeskkooli laulu- ja koorijuhtimise eriala õpilased dirigent
Janne Fridolini juhatusel. Kontserdid toimusid Kosel, Vändras, Paides,
Võrus, Keilas ja Haapsalus. Noore kuulajani jõudnud loeng-kontsertide näol oli tegemist väärtusliku ettevõtmisega, mis värvis nii mõnegi
valge laigu Eesti kultuuriloos. Algatus väärib edasiarendamist ja uued
ideed on juba idanemas. Haridusprojekt sai lõppakordi jõululaupäeval,
Lydia Koidula sünniaastapäeval Metsakalmistul, kus süüdati küünal poetessi kalmul ning lauldi Gustav Ernesaksa laulu „Mu isamaa on minu arm”.
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EESTI NAISLAULU SELTS 2016
Meeli Müller
Eesti Naislaulu Seltsi juhatuse liige
Seltsi kuulus 2016. aasta lõpu seisuga 62 naiskoori ja 5 neidudekoori kokku
2200 lauljaga.
Aasta algas suurejoonelise projekti ettevalmistusega – seltsi kooride
kontsertreisiga Peterburi 20.-23. veebruaril, pühendusega Eesti Vabariigi
98. aastapäevale. Osales 10 seltsi liikmeskoori ligi 180 lauljaga: Tallinna
Ülikooli Vilistlasnaiskoor Helia, naiskoorid Domina, Gaudete, Carmina ning
Lähte ja Rakke naiskoorid, Luunja naiskoor Jõeõed, naiskoorid Tempera ja
Kannel Võrust ning Tartu Ülikooli Akadeemilise naiskoori Tallinna vilistlaskoor. Kontserdid toimusid 21. veebruaril kultuurikeskuses Moskovski ja
22. veebruaril Peeter-Pauli luteri kirikus. Kõlasid muusikateosed nii vene
(Kastalski, Denissova, Rahmaninov, Tanejev) kui ka eesti (Tubin, Aints,
Ernesaks, Kruusimäe) heliloojatelt. Kontsertidel osalesid ka kohalikud
koorid. Eesti naiskoorid külastasid veel Kroonlinna, Peeter-Pauli kindlust,
muuseumi Petrovskaja Akvatorija, Mosaiigimuuseum-kirikut Spas-na-Krovi
ja Jaani kirikut. Kontsertreisiga, mille korraldajad ja kunstilised juhid olid
Margit Võsa ja Aivar Leštšinski, lõi selts mitmeid kultuurisidemeid Peterburi
kooridega ning andis eesti naiskooriliikumisele rahvusvahelise mõõtme.
17. märtsil tähistasime professor Arvo Ratassepa 90. sünniaastapäeva.
Hommikul asetati Metsakalmistul lilled ja küünlad maestro hauale ning
kell 19 algas kooride kontsert Tallinna Ülikooli aulas. Osalesid naiskoor
Carmina, Tallinna Ülikooli Meeskoor, Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor,
Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline
Naiskoor ja Tallinna Kammerkoor. Juhatasid Margit Võsa, Jüri Rent, Andrus
Siimon, Igor Nikiforov, Jana Perens ja Aivar Leštšinski. Maestrot meenutasid Martin Viirand ja poeg Priit Ratassepp. A. Ratassepa mälestusauhind
anti üle Aivar Leštšinskile. Kontserdi salvestas Klassikaraadio.
18. märtsil toimus mälestusõhtu Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, kus
maestrot meenutasid Ene Üleoja, Kuno Areng, Margit Võsa, Aivar Leštšinski
ja poeg Priit Ratassepp. Õhtut juhtis Viktoria Jagomägi. Väljas oli ka näitus.
31. märtsil toimus analoogiline mälestusõhtu Tartu Heino Elleri nimelises Muusikakoolis, kus Arvo Ratasseppa meenutasid Vaike Uibopuu, Alo
Ritsing, Mall Johanson, Margit Võsa ning pojad Priit ja Jüri Ratassepp.
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Vaadati filmi Arvo Ratassepast ning kuulati helisalvestusi Ratassepa loomingust ja Ratassepa juhatusel. Väljas oli ka näitus. Õhtut juhtis taas
Viktoria Jagomägi.
10. aprillil toimus Eesti Keele Instituudi saalis seltsi volikogu aruandekoosolek. Kuulati esinaise Margit Võsa kokkuvõtet aasta tegevusest, kinnitati
majandusaasta aruanne. Külalisena esines imagoloog Raul Rebane. Seltsi
esinaiseks valiti taas Margit Võsa. Juhatuse liikmeteks kinnitati Meeli
Müller ja Toomas Voll. Koosoleku lõpus andis Voll infot juunis toimuva
laulupäeva „Üle Maarjamaa” kohta.
4. juunil kell 7.30 laulsid naiskoorid lipupäeva tähistamisel Toompeal, sealt
sõideti edasi Pärnusse ja kell 17 toimus Pärnus Rüütli platsil koos Eesti Lipu
Seltsiga pidulik lipupäeva miiting. Uhkes rongkäigus liiguti Vallikääru,
kus kell 18 algas Üle-eestiline neidude- ja naiskooride laulupäev ”ÜLE
MAARJAMAA”. Osales 80 koori, eraldi plokina astusid üles neidudekoorid.
Lavastus oli uhke, pidu võimas. Kunstiline juht Toomas Voll ja vastutav
sekretär Irja Targama koos meeskonnaga olid ära teinud suure töö, ka
lauljad nautisid ilusat ilma ja meelepärast repertuaari. Järgmisel hommikul toimus laulupäeva ja Pärnu rahvusvahelise koorifestivali raames kontsert-jumalateenistus, Max Filke Missa ettekanne Pärnu Eliisabeti kirikus.
Laulsid naiskoor Vanaemad, Tõrva Kammernaiskoor, Avinurme naiskoor
ja naiskoor Carmina. Orelil saatis Õnne-Ann Roosvee, juhatas Margit Võsa.
30. juunil lahkus seltsi vastutava sekretäri ametikohalt Irja Targama ja
1. augustist asus tööle Marika Murumaa.
Sügisene hooaeg algas 8. oktoobril Tallinna Reaalkoolis neidudekooride
dirigentide teabepäevaga, mida juhtis Toomas Voll. Esinesid mitmed huvitavad lektorid – Külli Kiivet, Sirje Medell, Kaie Tanner. Noorte laulupeo
repertuaariga tegi tööd Külli Kiivet koos üle-eestilise neidudekooriga Leelo.
Osalejad said koolituse läbimist kinnitavad tunnistused.
13. novembril toimunud traditsioonilise isadepäeva kontserdi kunstiline
juht ja vahetekstide autor oli Riina Roose. Pidupäevakõnega esines Eesti
Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes andis üle ka aasta isa tiitli Tiit
Sokule. Kontserdil laulsid tütarlastekoor Ellerhein, Vanalinna Muusikamaja
tütarlastekoor ja Eesti Koorijuhtide Naiskoor ning Linnateatri näitlejad.
Musitseerisid Nõmme Muusikakooli saksofonieriala õpilased.
Jõulukuul korraldasime kaks advendikontserti Tallinna Jaani kirikus.
3. detsembril laulsid neidudekoorid ja 10. detsembril naiskoorid. Kunstilised
juhid olid vastavalt Toomas Voll ja Anneli Surva. Kontsertidel osales 5
neidude- ja 7 naiskoori, kaastegev orelil ja klaveril oli Õnne-Ann Roosvee.
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Neidudekooride dirigentide teabepäev Tallinna Reaalkoolis
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EESTI PUHKPILLIMUUSIKA ÜHING 2016
Valdo Rüütelmaa
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu esimees

Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) asutati 8. novembril 2003. 1. detsembri
2016. aasta seisuga kuulus EPÜ liikmeskonda 93 puhkpilliorkestrit.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liikmed on EPÜ volikogu otsusega
alates 30. jaanuarist 2016 Valdo Rüütelmaa (esimees), Kaido Kivi, Priit Sonn,
Aavo Ots, Triin Viljus ja Bert Langeler (kuni august 2016).
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutava sekretärina töötab EPÜ juhatuse
otsusega 17. jaanuarist 2004 Valdo Rüütelmaa.
Alates 2007 aastast on EPÜ Rahvusvahelise Muusikaorganisatsioonide
Ühenduse CISM liige.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures tegutsevad toimkonnad:
• ajalootoimkond (esimees Andres Avarand);
• kirikumuusikatoimkond (esimees Kahro Kivilo);
• nooditasemete eksperttoimkond (esimees Riho Sild);
• noorteorkestrite toimkond:
põhjaregioon - esimees Aigar Kostabi;
lõunaregioon - esimees Bert Langeler.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures tegutseb ka orkestrijuhtide kutsekomisjon koosseisus Kalev Kütaru (esimees), Aavo Ots (aseesimees), Andres
Avarand ja Valdo Rüütelmaa. Hindamiskomisjoni kuuluvad Priit Sonn (esimees), Lauri Metus ja Valdo Rüütelmaa.
Eesti Kooriühingu juures tegutseb 5 puhkpillimentorit: Aavo Ots, Harry
Illak, Valdo Rüütelmaa, Hando Põldmäe ja Sirly Illak-Oluvere.
2016. aastal tegutsesid Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures järgmised
üleriigilised kollektiivid:
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP), peadirigent Bert
Langeler, dirigendid Hando Põldmäe, Ott Kask ja Valdo Rüütelmaa.
Orkestrivanem Triin Viljus ja direktor Valdo Rüütelmaa. VOPi töös osales
50 orkestrijuhti/pilliõpetajat.
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Eesti Noorte Puhkpilliorkester (ENPO), peadirigent Sirly Illak-Oluvere,
dirigent Riivo Jõgi ja direktor Maria Mägar. ENPO töös osales 40 noort
puhk- ja löökpillimängijat.
Eesti Noorte Kontsertorkester (ENKO), peadirigent Aavo Ots, dirigendid Priit Sonn ja Kaido Kivi. ENKO töös osales 50 noort puhk- ja
löökpillimängijat.
Eesti Noorte Brass, dirigendid Aavo Ots, Priit Sonn, Jaan Ots ja Valdo
Rüütelmaa.
Piirkondlikud puhkpilliorkestrid:
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester
Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkester
Maakondlikud puhkpilliorkestrid:
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
Põlvamaa Noorte Puhkpilliorkester
Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester
Pärnu Noorte Puhkpilliorkester
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu ürituste kalender 2016:
30.-31. jaanuar
30. jaanuar
12. märts
13. märts
25.-27. märts
3. aprill
23.-24. aprill
21.-22. mai
10.-12. juuni
12. juuni
6.-13. juuli
20.-23. juuli
27.-31. juuli
5.-7. august
12.-15.august
16.-21. august
17.-18. september
30.09.-02.10.
15.-22. oktoober

Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP)
õppelaager Tabasalus
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu
metsasarvekonkurss Tartus
puhkpilliorkestrite galakontsert Estonias
Nõmme Pasunapäevad
rahvusvaheline konkurss „Trompetitalendid” Eesti
Muusika-ja Teatriakadeemias
VOPi õppelaager ja kontsert Avinurmes
IV Tabasalu Metsasarvepäevad
festival Halinga Puhkpill
konkurss „Laulu- ja pillilahing 2016” Pärnu-Jaagupis
Eesti Noorte Kontsertorkestri kontsertreis Prahasse
puhkpillimuusika festival Võsu Viis
Suure-Jaani trompetifestival
Hiiumaa Puhkpillipäevad
Võru Vaskpillipäevad
Ed. Tamme nimeline Võru Puhkpillifestival
VOPi õppelaager ja kontsert Viljandis
Balti Puhkpillikool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
VOPi kontsertreis Hollandisse
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EESTI SEGAKOORIDE LIIT 2016
Katrin Puur
Eesti Segakooride Liidu tegevsekretär

Kuidas Eesti Segakooride Liidu näitel paduvihmas laulupäeva korraldada
ja ellu jääda.
Kuivõrd ebaõiglane võib olla Eesti ilm segakoorilauljate suhtes, seda saime
sel suvel 200% tunda Viljandi kontsert-simmanit korraldades. Kummalisel
kombel meenutavad lauljad seda sündmust hoopis lõbusamal toonil. Ja
see ongi põhjus, miks on koorielu korraldamine üks äraütlemata tore ja
hingeminev tegevus – koorilauljad (nagu ka rahvatantsijad) ei lase end
iialgi segada mingitest kõrvalistest teguritest, vaid teevad endale alati
ise just sellise peo, mis neile meeldib!
Aga Eesti Segakooride Liidu 2016. aastasse mahtus veel õige mitu toredat
sündmust.
6. veebruaril toimus Miina Härma gümnaasiumis II ansamblite võistulaulmine Tuljak.
Žüriisse kuulusid Helin-Mari Arder, Urmas Lattikas, Toomas Voll ja esimese konkursi võitjaansambli Maneo liige Teet Kaur. Osales 13 ansamblit
kolmes kategoorias.
Tulemused:
Meesansamblid

I koht
II koht

Avaja
Aktiva kvartett

Naisansamblid

I koht
II koht
III koht
III koht

Naized
Mesi
TLÜ Vox Nova

Segaansamblid

I koht
II koht
III koht

Catena
Sile Vile
Miinus Seitse

Eripreemia sai Erki Meister suurepärase seade eest eesti rahvaviisile „Hää
veli hällü tennüq”. Ansambel Ebamusicales pälvis julge pealehakkamise
eripreemia. Žürii liige Toomas Voll andis omalt poolt ansamblile Avaja
eripreemia, milleks oli kutse esinema Pärnu folkloorifestivali avakontserdile.
Grand Prix’ võitis 35,7 punktiga ansambel Catena Heli Kendra juhendamisel.
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2016. aasta tõi Eesti Segakooride Liidule ka ühe uue algatuse, millest loodame alust ilusale traditsioonile. 2015. aasta suvekoolis tehtud suur töö
vajas veel üht väljundit ja nii käis juhatuse esimees Veronika Portsmuth
välja mõtte, et võiksime piduliku kontserdiga tähistada Eesti Vabariigi
98. sünnipäeva. 21. veebruaril Tartu Pauluse kirikus toimunud kontserdil
„Ma vaatan üles mäele” kanti veel kord ette Tõnu Kõrvitsa „Kreegi vihik”
(lisaks suvekoolis osalenud lauljatele ka E STuudio kammerkoor (dirigent
Küllike Joosing), Tartu Ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch) ja üle-eestiline noorte sümfooniaorkester), dirigeeris Kaspar Mänd. Suur ühendkoor
esitas veel Rudolf Tobiase „Eks teie tea” ja Cyrillus Kreegi „Domine Jesu”
Reekviemist. Kava sai igati väärikas tähistamaks vabariigi sünnipäeva.
Just selline ilus sündmus meie kalendrist veel puudus.
Emakeelepäeva kontsert 14. märtsil toimus seekord Käina Huvi- ja
Kultuurikeskuses. Meeleolukal kontserdil esinesid Hiiumaa tublimad
koorid Kärdla kammerkoor, segakoor Hiiula, naiskoor Anna. Kutsutud
kooridena astusid üles Eesti Rahvusringhäälingu segakoor Hirvo Surva ja
Pärnu segakoor Endla Toomas Volli juhatusel. Tekstilist osa esitas ja oma
laule laulis Tallinna Linnateatri näitleja Kristjan Üksküla. Ühendkoori
esituses tulid ettekandele Aare Värte „Mu eesti keel”, Cyrillus Kreegi „Ma
kõndisin vainul”, Veljo Tormise „Kodukeel” ja Alo Matiiseni proloog-epiloog
muusikalist „Väike merineitsi”.
ESLi korraline volikogu toimus 23. aprillil Pärnu muuseumis.
Viljandi kontsert-simman kujunes tunduvalt osavõtjaterohkemaks kui
oli esimene simman 2012. aastal Moostes. Kuna tegemist oli ainult ESLi
liikmeskooridele mõeldud üritusega, siis saime enda ridadesse õige mitu
uut koori. Osales 65 segakoori ca 1300 lauljaga, lisaks kaks rahvatantsurühma Vaike Rajaste juhendamisel, bigband Tartu Lirike Langeleri ja
Tartu Saksikoor Toomas Petersoni juhendamisel. Väga populaarseks osutusid kooride kontserdid Viljandi Jaani kirikus ja Pärimusmuusika Aidas
(ilmselt ka sel inimlikul põhjusel, et seal oli kuiv ja soe...). Kahjuks pakkus
ilmataat meile kogu suve kõige hullemat ilma ning terve päeva sadanud
vihm ja tugev tuul vähendasid publikuarvu paarikümneni. See aga ei mõjutanud õnneks lauljate-tantsijate-mängijate meeleolu ja esitust. Nemad lustisid ja nautisid kontserti. Tõeliselt hullu ilma tõttu tuli raske südamega ära
jätta nii rongkäik kui järelpidu, sest lauljad olid juba pikast proovist üsna
vettinud ja külmavõetud. See-eest tänati pärast kontserti kõiki koorijuhte
Pärimusmuusika Aidas südamlikul tänuüritusel, kus lauda aitasid katta
A Le Coq ja Kivi Pagarid. Järgmine kontsert-simman on plaanis korraldada
pärast juubelilaulupidu.

177

Haapsalu suvekooli saab pidada juba traditsiooniks. Nüüdseks on see
muutunud märksõnaks, mille peale teadvalt noogutatakse - „Ah suvekool?
Jaa, olen kuulnud.” Segakooride Liidu juhatust rõõmustab erinevate kooride rohkus - 19.-21. augustil Haapsalu kutsehariduskeskuses toimunud
III lauljate suvekoolis osales kahes kooris kokku 101 lauljat 27 erinevast
koorist üle Eesti, Tallinnast Valgani ja Pärnust Iisakuni. Selgeks õpiti ning
Haapsalu toomkirikus esitati kaks suurvormi: Pärt Uusbergi „Õhtu ilu”
autori juhatusel ja Marc Antoine Charpentier’ „Te Deum” Martin Sildose
dirigeerimisel. Kaastegevad oli Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester
ja solistid Arete Teemets, Karin Helstein, Aule Urb, Rasmus Kull ja Tamar
Nugis. Õppeprotsessi olid kaasatud noored koormeistrid Kuldar Schüts,
Kuno Kerge ja Sirlen Rekkor. Lisaks pikkadele proovidele said huvilised
osaleda ka lisakoolitustel. Kaia Urbi hääleseadetunnid liikusid sujuvalt
edasi kooriproovidesse, Maire Pedaku juhendamisel taastati/arendati solfedžoalaseid oskusi ja Toomas Õunapi joogatundides leevendati pingeid.
Kuna suvekooli päevade sisse sattus ka Eesti Vabariigi taasiseseisvumise
25. aastapäev, siis sai seda ka vääriliselt tähistatud. Riina Roose eestvõttel käisime kultuuriloolisel matkal Ants Laikmaa majamuuseumis ja
Cyrillus Kreegi sünnikohas, nuputasime vastuseid humoorikatele viktoriiniküsimustele ja laulsime isamaalisi laule. Kell 23.04 kajas Haapsalu
Kutsehariduskeskuse saalis Eesti Vabariigi hümn.
Lauljatelt saadud tagasiside põhjal võib väita, et vähemalt kolmandik osalenutest on teinud oma kalendrisse ristid 18.-20. augusti juurde, sest siis
toimub 2017. aasta suvekool ja nemad kavatsevad kindlasti osaleda.
Õppereis viis septembris 34 huvilist Norra pealinna Oslosse. Need reisid
on koorijuhtide ja -vanemate seas saavutanud sellise populaarsuse, et
grupp täitus praktiliselt paari nädalaga.
Loengud toimusid Oslo kultuurikoolis. Norra koorimuusikat ja enda loomingut tutvustas Ameerikast Norrasse kolinud helilooja Andrew Smith.
Tromsø Ülikooli konservatooriumi kooridirigeerimise professor dirigent
Ragnar Rasmussen meenutas vokaalse dirigeerimise näitlikustamise abil
taas, kui olulised on dirigendi enda olek ja liigutuste loomulikkus, sest
see kõik peegeldub tagasi lauljatelt. Palju elevust tekitas helilooja Lasse
Thoreseni matemaatiline lähenemine muusikale ja mikrotonaalsuseni
jõudmine. Eesti koorimuusika hea sõber Kåre Hanken andis väga põhjaliku
ja detailse ülevaate mitte ainult Norra koorimuusika ja kooriliikumise
ajaloost, vaid sellega koos Norra ajaloost ja kultuurilisest ärkamisest üldse.
Ka sel reisil külastasime koos giidiga Oslo ooperimaja (valminud 2008).
Üks osa grupist sai osa äärmiselt põnevalt lavastatud Benjamin Britteni
Sõjareekviemist, teine osa eelistas vaadata Christoph Willibald Glucki rohkete
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Vihmane kontsert-simman Viljandis.
Fotod: Vahur Lõhmus

balletistseeniga ilmestatud kaasaegses lavastuses ooperit „Orpheus ja Eurydike”.
Traditsiooniks on saanud ka Eesti saatkonna külastamine, kus meid võttis
vastu ja kostitas suupistetega suursaadik Janne Jõesaar-Ruusalu.
Kustumatu ja mõtlemapaneva mälestuse jättis Vigelandi skulptuuride park.
2016. aasta lõpetasid traditsioonilised advendikontserdid 3. detsembril
Tallinna Kaarli kirikus ja 10. detsembril Tartu Jaani kirikus. Tallinna kontserdil osales 16 koori, mis tundub olevat üsna piiripealne arv, et kirikusse
ka publikut mahuks. Üks õpitoa koor esitas kolm Ülo Vinteri laulu ja teine
neli osa Mart Jaansoni seatud tsüklist „Üheksa jõululaulu lapsepõlvest”.
Ühendkoori esituses kõlasid Gårdare „Advendiküünal”, J. Sheahani „Tulevad”
Grete Põldma seades, Urmas Sisaski „Heliseb väljadel” ja Priit Pajusaare
„Jõululaul”. Tartu kontserdil said soovijad esineda eraldi kahe lauluga. Kaarli
kirikus oli kaastegev kellade ansambel Campanelli Inna Lai juhendamisel.
Segakooride liidu juhatus oli tellinud advendikontsertideks ka kolm uut laulu
Tõnis Kõrvitsalt, Tõnis Kaumannilt ja Tõnu Naissoolt. Kahjuks ei leidunud
aga sel aastal julgeid ja uuest muusikast huvitatud koore, kes oleksid soovinud neid laule esitada. Eks see ole mõtlemisaine juhatusele, kuidas aasta
pärast uued laulud ikkagi publikuni tuua.
Sellistes äärmuslikes meeleoludes kulges Eesti Segakooride Liidu 2016. aasta, mis
lisas meie kalendrisse uue kontserdi ja tõi olemasolevatesse traditsioonidesse
uusi tuuli.
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Konkurssidel auhinnalistele kohtadele tulnud koorid, puhkpilliorkestrid
ja dirigendid 2016. aastal (Kooriühingu andmetel)   
1. Aare Külama
parima juhendaja eripreemia VII Viimsi JazzPopFestil B-kategoorias
2. Alo Ritsing
parima dirigendi preemia XIII rahvusvahelisel koorifestivalil Bad Ischlis
3. Elo Üleoja
parima dirigendi preemia VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil
B-kategoorias
4. Elviira Alamaa
parima dirigendi eripreemia III pop-jazzkooride festivalil „Lauluragin”
Valgas
5. EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV (dirigent Indrek Vijard)
I koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel A-kategoorias
6. E STuudio Kammerkoor, praegu kammerkoor HELÜ
(dirigent Küllike Joosing)
• I koht, dirigendi eripreemia ja eripreemia parima kava eest XIII Eesti
kammerkooride festivalil B-kategoorias
• II koht 70. rahvusvahelisel koorifestivalil Llangollenis (Wales) segakooride kategoorias
7. E STuudio Noortekoor
(dirigendid Külli Lokko, Eliisa Sakarias ja Kärolin Orav)
Grand Prix, I koht kaasaegse muusika kategoorias, III koht rahvamuusika kategoorias, peapreemia tellimuslugude kategoorias, parima
segakoori tiitel ja dirigendi eripreemia Külli Lokkole rahvusvahelisel
Seghizzi-nim koorifestivalil Gorizias (Itaalia)
8. ETV Lastekoor (dirigendid Silja Uhs ja Aarne Saluveer)
• I koht VII Viimsi JazzPopFestil tulevikukooride kategoorias;
• Grand Prix Bratislava rahvusvahelisel koorifestivalil
• II koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil A-kategoorias
(dirigent Silja Uhs)
9. Eve Karp
parima juhendaja eripreemia VII Viimsi JazzPopFestil B-kategoorias
10. Gustav Adolfi Gümnaasiumi mudilaskoor (dirigent Ly Tammerik)
II koht VII Viimsi JazzPopFestil tulevikukooride kategoorias
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11. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Harry Illak)
hõbediplom rahvusvahelisel noorte muusikafestivalil Bratislavas
12. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester
(dirigent Grett Semidor)
hõbediplom rahvusvahelisel noorte muusikafestivalil Bratislavas
13. Kammerkoor Camerata Universitatis (dirigent Seidi Mutso)
pronksdiplom V rahvusvahelisel Gdanski koorifestivalil Poolas
14. Kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav)
III koht V rahvusvahelisel Harald Anderseni nim kammerkooride
konkursil
15. Kammerkoor Helü, endine E STuudio Kammerkoor
(dirigent Küllike Joosing)
I koht III rahvusvahelisel pop-jazzkooride festivalil „Lauluragin” Valgas
16. Kammerkoor Solare (dirigent Elo Üleoja)
III koht XIII Eesti kammerkooride festivalil A-kategoorias
17. Kammerkoor Voces Musicales (dirigent Valter Soosalu)
II koht XIII Eesti kammerkooride festivalil A-kategoorias
18. Kammernaiskoor Sireen (dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk)
I koht XIII Eesti kammerkooride festivalil mees- ja naiskooride
A-kategoorias
19. Kooristuudio So-La-Re lastekoor (dirigent Elo Üleoja)
I koht ja hõbediplom II rahvusvahelisel advendi- ja jõulumuusika festivalil Varssavis
20. Kooristuudio So-La-Re noortekoor (dirigent Elo Üleoja)
I koht ja kulddiplom II rahvusvahelisel advendi- ja jõulumuusika festivalil Varssavis
21. Kuusalu Keskkooli lastekoor (dirigent Taavi Esko)
II koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil B-kategoorias
22. Külli Lokko
dirigendi eripreemia rahvusvahelisel Seghizzi-nim koorifestivalil
Gorizias (Itaalia)
23. Küllike Joosing
dirigendi eripreemia XIII Eesti kammerkooride festivalil
24. Lastekoor Ellerhein (dirigendid Anneli Mäeots ja Gerli Aet Arras)
1. preemiad cum laude 64. Euroopa Noorte Muusikafestivalil Neerpeltis
lastekooride ja vabakategoorias
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25. Lastekoor Mariel (dirigent Maire Eliste)
III koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil A-kategoorias
26. Lydia Rahula
parima dirigendi preemia VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil
A-kategoorias
27. Naiskoor Emajõe laulikud (dirigent Vilve Maide)
I koht naiskooride kategoorias, II koht vaimuliku muusika kategoorias ja
eripreemia poola laulu parima esituse eest rahvusvahelisel koorifestivalil Cracovia Cantans 2016
28. Naiskoor Tempera (dirigent Signe Rõõmus)
I kategooria laureaaditiitel I rahvusvahelisel koorifestivalil
„Konsonants” Petseris
29. Narva Koorikooli tütarlastekoor (dirigent Marina Kossolapova)
I kategooria laureaaditiitel rahvusvahelisel koorifestivalil „Zvutšit
Moskva”
30. Otsakoor (dirigendid Maarja Aarma ja Tõnu Laikre)
III koht VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias ja eripreemia parima a
cappella esituse eest
31. Nõo Põhikooli poistekoor (dirigent Imbi Pärtelpoeg)
II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C2-kategoorias
32. Paide Gümnaasiumi lastekoor (dirigent Anne Toomistu)
III koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil B-kategoorias ja eripreemia kohustusliku laulu parima esituse eest
33. Paide Gümnaasiumi poistekoor (dirigent Malle Nööp)
II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel B1-kategoorias
34. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor (dirigent Meeli Nõmme)
III koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C2-kategoorias
35. Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoor (dirigent Maimu Muttik)
III koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel B1-kategoorias
36. Püha Miikaeli Poistekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Karin Veissmann)
I koht ja kuldmedal üldarvestuses, kulddiplom segapoistekooride kategoorias ja hõbediplom gregooriuse laulu kategoorias rahvusvahelisel
koorifestivalil Šiauliai Cantat
37. Raadio Laulustuudio Tütarlastekoor
(dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner)
I koht lastekooride kategoorias ja II koht rahvamuusika kategoorias 34.
rahvusvahelisel koorifestivalil Cantonigroses (Kataloonia)
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38. Rahvusooper Estonia Noormeestekoor (dirigent Hirvo Surva)
I koht mees- ja naiskooride kategoorias XX rahvusvahelisel Šimkuse nim
koorifestivalil Klaipedas
39. Rahvusooper Estonia Poistekoori JUHANID (dirigent Jaanika Kuusik)
II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C1-kategoorias
40. Rahvusooper Estonia Poistekoori JUKUD (dirigent Mariliis Kreintaal)
I koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel D-kategoorias
41. Rakvere Reaalgümnaasiumi lastekoor (dirigent Elo Üleoja)
I koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil B-kategoorias ja parima
dirigendi preemia
42. Saue Poistekoor (dirigent Elviira Alamaa)
• II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel A-kategoorias, III koht
ja parima dirigendi eripreemia
•III pop-jazzkooride festivalil „Lauluragin” Valgas
43. Segakoor HUIK! (dirigent Kaspar Mänd)
II koht rahvamuusika kategoorias ja III koht kaasaaegse muusika kategoorias rahvusvahelisel Seghizzi-nim koorifestivalil Gorizias (Itaalia)
44. Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor (dirigent Elen Ilves)
II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C2-kategoorias
45. Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor (dirigent Edmar Tuul)
II koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel B2-kategoorias
46. Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor PRIMO
(dirigent Angelika Kadarik)
I koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel D-kategoorias
47. Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor SECUNDO
(dirigent Angelika Kadarik)
I koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C1-kategoorias
48. Tallinna Reaalkooli segakoor (dirigent Eve Karp)
I koht VII Viimsi JazzPopFestil B-kategoorias ja parima juhendaja
eripreemia
49. Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor
(dirigendid Aivar Leštšinski ja Jana Perens)
II koht VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias
50. Tallinna Ülikooli BFMi segakoor
(dirigendid Raul Talmar ja Merike Aarma)
Grand Prix XIV rahvusvahelisel laste- ja noortekooride festivalil Moscow
Sounds Moskvas
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51. Tallinna Ülikooli vilistlasnaiskoor „Helia” (dirigent Linda Kardna)
II koht XIII Eesti kammerkooride festivalil mees- ja naiskooride B-kategoorias
52. Tallinna 21. Kooli lastekoor „Vocal Spirit” (dirigent Lydia Rahula)
I koht VI Eesti lastekooride konkurss-festivalil A-kategoorias, eripreemia
kohustusliku laulu parima esituse eest ja parima dirigendi preemia
53. Tapa Puhkpilliorkester (dirigent Priit Rusalepp)
kulddiplom rahvusvahelisel noorte muusikafestivalil Bratislavas
54. Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigendid Alo Ritsing ja Kuno Kerge)
I kohad ja kulddiplomid XIII rahvusvahelisel koorifestivalil Bad Ischlis
meeskooride ja rahvamuusika kategoorias
55. Tartu Karlova Kooli lastekoor (dirigent Vilve Maide)
hõbediplom ja publikupreemia lastekooride kategoorias ning III koht
Grand Prix’ voorus II rahvusvahelisel Naujalise-nimelisel koorifestivalil
Kaunases
56. Tartu neidudekoor Kurekell (dirigent Vilve Maide)
II koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias, III koht ja kulddiplom
rahvamuusika kategoorias ning kulddiplom vaimuliku muusika kategoorias XIII rahvusvahelisel koorifestivalil Bad Ischlis
57. Tartu Tamme poistekoor (dirigent Hiie Kroon)
III koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel B2-kategoorias
58. Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tartu Vilistlaskoor
(dirigendid Ülle Sakarias ja Tiiu Sinipalu)
• hõbediplom V rahvusvahelisel Gdanski koorifestivalil Poolas
• III koht XIII Eesti kammerkooride festivalil mees- ja naiskooride
B-kategoorias
59. Tartu Ülikooli Kammerkoor (dirigent Triin Koch)
Grand Prix ja III koht XIII Eesti kammerkooride festivalil A-kategoorias
60. Tartu Ülikooli Kammerkoori meeskoor (dirigent Triin Koch)
III koht XIII Eesti kammerkooride festivalil mees- ja naiskooride
A-kategoorias
61. Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor (dirigent Ave Sopp)
I koht, kuldmedal ja kulddiplom V rahvusvahelisel Gdanski
koorifestivalil Poolas noortekooride kategoorias
62. Viljandi Gümnaasiumi noortekoor
(dirigendid Pille Kährik ja Aare Külama)
III koht VII Viimsi JazzPopFestil B-kategoorias ja parima juhendaja
eripreemia Aare Külamale
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63. Viljandimaa Kammerkoor (dirigendid Kadi Ritsing ja Jüri Liiva)
II koht XIII Eesti kammerkooride festivalil B-kategoorias
64. Virumaa Tütarlastekoor (dirigendid Ly Ipsberg ja Kaie Aja)
hõbediplom V rahvusvahelisel Gdanski koorifestivalil Poolas
65. Võru Kesklinna Kooli poistekoor (dirigent Signe Rõõmus)
I koht VII Eesti poistekooride võistulaulmisel C2-kategoorias
66. Võru Muusikakooli mudilaskoor Ritsik
dirigendid Kersti Juurma ja Maire Nirk)
kulddiplom rahvusvahelisel noorte muusikafestivalil Bratislavas
67. Üle-eestiline neidudekoor Leelo (dirigent Külli Kiivet)
•II koht VII Viimsi JazzPopFestil A-kategoorias
•II koht III pop-jazzkooride festivalil „Lauluragin” Valgas
68. Üle-eestiline Tütarlastekoor (dirigent Ave Sopp)
III koht lastekooride kategoorias 34. rahvusvahelisel koorifestivalil
Cantonigroses (Kataloonia)
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KUTSELISED KOORID EESTIS 2016
Eesti Rahvusmeeskoor (RAM) on teadaolevalt suurim kutseline meeskoor
maailmas. Algselt a cappella repertuaari laulev meeskoor on tänaseks
kasvanud kogu maailmas tuntud professionaalseks kollektiiviks, mille
tegevuses on tähelepanuväärne osa suurvormide ettekannetel.
Lauljaid 50
Asutamisaeg 1944
Kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja
Külalisdirigent hooajal 2016/2017: Pärt Uusberg
Koormeistrid hooajal 2016/2017: Andrus Siimon, Igor Nikiforov,
Valter Soosalu, Rasmus Erismaa, Kuldar Schüts
Direktor: Indrek Umberg
Koduleht: www.concert.ee/eesti-rahvusmeeskoor
Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kujunenud üheks tuntumaks
Eesti muusikakollektiiviks maailmas.
Lauljaid 29
Asutamisaeg 1981
Kunstiline juht ja peadirigent Kaspars Putniņš
Audirigent Tõnu Kaljuste
Külalisdirigendid hooajal 2016/2017: Tõnu Kaljuste, Arvo Volmer, Neeme
Järvi, Andres Mustonen, Marek Moś, Risto Joost, Anu Tali, Paul Hillier,
Daniel Reuss
Koormeister: Heli Jürgenson
Direktor: Esper Linnamägi
Koduleht: www.epcc.ee
Vanemuise ooperikoor on Eesti vanima kutselise teatri koor.
Lauljaid 32
Asutamisaeg 20. sajandi I pool
Peakoormeister: Piret Talts
Koduleht: www.vanemuine.ee/ooperikoor
Rahvusooper Estonia koor on välja kasvanud 1865. aastal loodud Estonia
Seltsist.
Lauljaid 41
Asutamisaeg 1907
Peakoormeister: Elmo Tiisvald
Direktor: Aili Roose
Koduleht: www.opera.ee/koor/
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2016. aastal välja antud eesti koorimuusika
noodid, plaadid ja raamatud
(mittetäielik loend)

Koorimuusika noodid 2016
Kogumiku, teose nimi

Autor

Väljaandja

Ajaratas: Kevadest sügisesse: laule
mudilastele ja koolinoortele

Margrit Kits

Huvikool ModeRato

Au, kiitus olgu igavest: segakoorile ja
instrumentaalansamblile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Bless the Lord, My Soul: segakoorile

Galina Grigorjeva

G. Grigorjeva; Eesti
Muusika Infokeskus

Hele-heia: lastekoorile ja klaverile

Rein Rannap

Eesti Muusika
Infokeskus

Jõulud jõudvad: lastekoorile ja
klaverile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Jõulud jõudvad: mudilaskoorile ja
klaverile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Jõuluööl: segakoorile ja klaverile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

8 laulu emakeeles: segaansamblile ja
segakoorile a cappella

Fred Rõigas

FR Stuudio

Kuningalaul: mudilaskoorile ja
klaverile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Kuningas ja laulik: segapoistekoorile

Kadri Hunt,
tekst Juhan Liiv

Eesti Muusika
Infokeskus

Kärg: ballaad naiskoorile, keelpillikvartetile ja orelile

Kerri Kotta

Eesti Muusika
Infokeskus

Küll on kena kelguga: mudilaskoorile
ja klaverile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Lastekooride laulik. XII noorte laulu- ja
tantsupidu „Mina jään” 30. juuni - 2.
juuli 2017

toimetajad: Kersti
Seitam, Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA
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Lauljaks loodud: segapoistekoorile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Laulud eesti rahvaluule ainetel:
segaansamblile ja segakoorile a
cappella

Fred Rõigas

FR Stuudio

Laulupeo laulude klaverisaated. XII
noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään”
30. juuni - 2. juuli 2017

toimetajad: Kersti Seitam,
Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA

Loits ja palve: mees-vokaalansamblile (coro I), segakoorile (coro II) ja
klaverile

René Eespere

Eisenberg, Eesti
Muusika Infokeskus

Loits ja palve: mees-vokaalgrupile
(coro I), meeskoorile (coro II) ja
klaverile

René Eespere

Eisenberg

Meie laul. „Tõuse ja rutta - Jeesus
tuleb!”

toimetajad: Raeli Florea,
Helerin Lehtla, Hans
Soosaar

Adventistide
Koguduste Eesti Liit

Mere kutse: segapoistekoorile ja
instrumentaalansamblile

Kadri Hunt, tekst Leelo
Tungal

Eesti Muusika
Infokeskus

Molitva = Palve: meeskoorile ja
tšellole

Galina Grigorjeva

G. Grigorjeva; Eesti
Muusika Infokeskus

Mudilaskooride laulik. XII noorte
laulu- ja tantsupidu „Mina jään” 30.
juuni - 2. juuli 2017

muusikatoimetaja Kersti
Seitam, kaastoimetaja
Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA

Neidudekooride laulik. XII noorte
laulu- ja tantsupidu „Mina jään”
30.juuni - 2. juuli 2017

toimetajad: Kersti Seitam,
Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA,

Nox vitae: meeskoorile

Galina Grigorjeva

Eesti Muusika
Infokeskus

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud:
mudilaskoorile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud: segakoorile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Origo originum: segakoorile ja
kammerorkestrile

René Eespere

Eesti Muusika
Infokeskus

Passiones: oratoorium solistidele:
sopran, alt, tenor, bariton, segakoorile
ja sümfooniaorkestrile

René Eespere

Eisenberg
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Poistekooride ja noormeestekooride
laulik. XII noorte laulu- ja tantsupidu
„Mina jään” 30. juuni - 2. juuli 2017

toimetajad: Kersti Seitam,
Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA

Pugõ, tul = Puhu, tuul: lastekoorile ja
viiulile

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Pühad: segakoorile, lastekoorile, mudilaskoorile ja fonogrammile (kellad)

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Rõõm laulust: laule mudilastele ja
koolinoortele

Margrit Kits

Huvikool ModeRato

Saatenoot Kirikukoor XIX & Kirikukoor
XX Suure-Jaani 2017 vaimulikuks
laulupäevaks

toimetaja Tuuliki Jürjo

EELK Kirikumuusika
Liit; Niini ja Rauam

Sarvelugu: 3-häälsele koorile või
2-häälsele koorile ja instrumentdile

Kadri Hunt, Karoliina
Kreintaal

Eesti Muusika
Infokeskus

Segakooride laulik. XII noorte laulu- ja
tantsupidu „Mina jään” 30. juuni 2. juuli 2017

toimetajad: Kersti Seitam,
Saari Tamm

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA

Seitsme linnu seitse und: tšellole, koorile ja keelpillidele

Tõnu Kõrvits

Eesti Muusika
Infokeskus

Slava: naiskoorile

Galina Grigorjeva

G. Grigorjeva; Eesti
Muusika Infokeskus

Unenägude aed: segakoorile

Karl Tipp

Eesti Muusika
Infokeskus

Vaimulikud koorilaulud laste- ja naiskoorile Suure-Jaani vaimulikuks laulupäevaks 2017

toimetaja Tuuliki Jürjo

EELK Kirikumuusika
Liit

Vaimulikud koorilaulud segakoorile
Suure-Jaani vaimulikuks laulupäevaks
2017

toimetaja Tuuliki Jürjo

EELK Kirikumuusika
Liit

Veni, Sancte Spiritus: segapoistekoorile, flöödile, viiulile, klaverile ja
tšellole

Tõnis Kaumann

Eesti Muusika
Infokeskus

Värmlandsvisan = Oo, Värmeland, mu
aare

Kadri Hunt

Eesti Muusika
Infokeskus

Galina Grigorjeva

Eesti Muusika
Infokeskus

Galina Grigorjeva

Eesti Muusika
Infokeskus

Бог Господь = Jumal on Issand: mees-

koorile ja tšellole
Что настанет весна = On saabumas

kevad: naiskoorile
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Koorimuusika plaadid 2016
Autor; esitaja

Plaadi nimi

Väljaandja

Arvo Pärt; Cappella
Amsterdam

Kanon pokajanen

Harmonia Mundi

Arvo Pärt; Latvian Radio
Choir

Da pacem Domine

Ondine

Arvo Pärt; Vox Clamantis

The deer's cry

ECM

Eesti Rahvusraamatukogu
Naiskoor

Eluring

Eesti Rahvusraamatukogu

Euroopa Kultuuripealinna
Segakoor

Album

Kultuurituur

Euroopa Kultuuripealinna
Segakoor

Ood jõulule

Kultuurituur

Galina Grigorjeva

Nature morte

Ondine

Misjonikoor

Hingekuld = Gold of spirit

EELK Misjonikeskus

Neidudekoor Leelo

Leelo 20

Leelo

Priit Strandberg; segakoor
HUIK!

Valvab

Õnn Tuli Õuele

Pärt Uusberg; Kammerkoor
Head ööd, vend

Õhtu ilu

Head ööd, vend

Pärt Uusberg; Neidudekoor
Kammerhääled

Luiged läevad

Kammerhäälte Selts

Sireen

Terra incognita

Kammernaiskoor Sireen

Tõnu Kõrvits

Mirror

ECM Records

Uno Järvela

...südames sügaval: juhatab
Uno Järvela

Eesti Kooriühing

Vanalinna
Hariduskolleegiumi
Gümnaasiumi kammerkoor

Kanna sa kõrgele... = Carry
to heights

VHK Gümnaasiumi
kammerkoor
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Koorimuusika raamatud 2016
Raamatu nimi

Autor, koostaja, toimetaja

Väljaandja

Laulan laevatäie

Sabine Burger, Lauri Sommer, Valdur
Mikita, Eero Raun, Ly Seppel, Kristiina
Ehin; tõlkija: Vahur Aabrams; toimetaja:
Kanni Labi ; kujundaja: Nadine Kamber

Sabine Burger,
Konzert und
Theaterfotografie

Sass, röövime õige laeva: Alo
Ritsing

koostaja: Vello Lään; toimetaja Maarja
Maasikas; eessõna: Urmas Klaas; kujundus: Peeter Paasmäe

Grenader

Tallinna Meestelaulu Seltsi
Türnpu Meeskoor 1916-2016 :
teekond sajani. Tagasivaade

koostajad: Ene Kangron, Tõnu Kangron;
kujundaja Krista Saare; fotod: Mait
Jüriado

Tallinna
Meestelaulu
Seltsi Türnpu
Meeskoor

Ühist rada tallates (fakte ja
mõtisklusi): eilne Laulu- ja
Mänguselts „Wanemuine”,
1865, Tartu. Tänane Segakoor
„Vanemuine” ja Vanemuise
Seltsi Meeskoor, 2015, Tartu

koostanud ja toimetanud Tea-Mai
Tammaru, Valli Ilvik; kaane kujundus:
Jane Veski

T.-M. Tammaru

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu
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koorilooming 2016
2016. aastal loodud ja/või esiettekandes kõlanud kooriteosed

Tauno Aints
„Kuldne süda” meeskoorile, klaverile (pühendatud Peeter Perensile)
(tekst: Salme Raatma)
Galina Grigorjeva
Psalm 104 „O Lord my God" segakoorile (tekst: Psalm 104 (inglise keeles))
„The Dark Night of the Soul” (Hinge pime öö) segakoorile
(tekst: Püha Risti Johannes (inglise keeles))
Sven Grünberg
„Kas ma Sind leian?” segakoorile, kitarrile
„Seadmused” meeskoorile, kammerorkestrile: harf, löökpillid, orel, keelpillid
(tekst: Buddha "Dhammapada" 1. peatüki ainetel, tõlkinud Linnart Mäll)
Liisa Hirsch
„Wings” 4 ansamblile (igas ansamblis viis keelpilli ja kolm lauljat) (tekst:
häälikud)
Kadri Hunt
„Jõulud jõudvad” mudilaskoorile ja lastekoorile ning klaverile
„Jõuluööl” segakoorile, klaverile (tekst: Uku Masing)
„Küll on kena kelguga” mudilaskoorile, akordimärkidega saade (ukraina
rahvaviisi seade) (tekst: Reinhold Kamsen)
„Lapsed, tuppa” mudilaskoorile, akordimärkidega saade
„Mere kutse” segapoistekoorile või segakoorile, klaverile, võimalikud lisapillid (kitarr, plokkflööt, viiul, akordion) (tekst: Leelo Tungal)
Liisa Hõbe
„Tuul on täna sinu pealt” meeskoorile (tekst: Laura Porovart)
Robert Jürjendal
„Veel” tütarlastekoorile, elektrikitarrile (ad lib) (tekst: Signe Jürjendal)
Tõnis Kaumann
„Puer natus in Bethlehem” meeskoorile
„Veni, Sancte Spiritus” segapoistekoorile, klaverile / klaverile, flöödile,
viiulile, tšellole
„Veni, veni Emmanuel” segakoorile
Tiina Kiilaspea
„Ma täna olen rõõmus” segakoorile (tekst: Eino Tamberg)
„Mitte poodi minna” naiskoorile (tekst: Katre Ligi)
„Valguspalve” naiskoorile (tekst: Doris Kareva)
„Üle lõpmatu lumise välja” meeskoorile (tekst: Arved Paul)
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Aare Kruusimäe
„Kohav rand” ühendkoorile (tekst: Debora Vaarandi)
Maria Kõrvits
„Milline päev, milline öö” segakoorile (tekst: Hendrik Visnapuu)
Tõnu Kõrvits
„Linnuteelaev” segakoorile (tekst: Doris Kareva)
Andres Lemba
„Gloria Patri” naiskoorile
„Kõik muutub lauluks” naiskoorile (tekst: Henrik Visnapuu)
„Ühtelaulmine” naiskoorile (tekst: rahvaluule)
Riho Esko Maimets
„Ave Maria” lastekoorile, klaverile
„Kaja” naiskoorile, lastekoorile (tekst: Ernst Enno)
„Kolm igatsuse laulu” (Roman Toi 100. sünnipäevaks) poistekoorile (tekst:
Ernst Enno)
„Olen kui linnuke” naiskoorile, lastekoorile (tekst: Ernst Enno)
Kristo Matson
„Sõnum” naiskoorile
Riine Pajusaar
„Laul tühjast koolimajast” mudilaskoorile, saksofonile, klaverile (tekst:
Riine Pajusaar)
Sander Pehk
„Kui kauge tundub” segakoorile (tekst: Fujiwara no Teika, jaapani keelest
tõlkinud Alari Allik)
Rasmus Puur
„Talvekantaat” poistekoorile, meeskoorile, klaverile, orkestrile (tekst: Ernst
Enno, Villem Grünthal-Ridala, Peep Ilmet, Ira Lember, Juhan Liiv, Kersti
Merilaas, Ralf Parve, Arved Paul, Hando Runnel, Leelo Tungal)
Rein Rannap
„Hele-heia” lastekoorile, klaverile (tekst: erinevad silbid)
Piret Rips-Laul
„Te Deum” segakoorile, keelpillikvartetile, löökpillidele
„Mõtsaelo” lastekoorile saatega (tekst: Contra)
Evelin Seppar
„Cities” vokaalansamblilel või segakoorile (SSAATTBB) (tekst: Vasko Popa
ja Czesław Miłoszi luule põhjal koostanud Evelin Seppar)
„Sirelite aegu” segakoorile (tekst: Marie Under)
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„Time and the Bell” (Aeg ja kirikukell) segakoorile (tekst: T. S. Eliot)
„Поля ли мои, поля” (Põllud, mu põllud) segakoorile (tekst: Vene rahvaluule,
kokku pannud Evelin Seppar)
Urmas Sisask
„Floret Silva Nobilis op. 157” segakoorile, sümfooniaorkestrile: 2222, 2230,
löökpillid, keelpillid
„Kevad” segakoorile, kitarrile, klaverile (tekst: Merje Ottmaa)
Timo Steiner
„Maailma ürgvaikus” meeskoorile (tekst: Juhan Hellerma)
Mirjam Tally
„Blåeld” (Ussikeel) segakoorile (tekst: Alfred Lindahl (rootsi keeles))
„Sinu vari” (Your Shadow) segakoorile (tekst: Kristiina Ehin, ingliskeelse
versiooni tõlge: Ilma Lehtpere)
Karl Tipp
„Unenägude aed” segakoorile (tekst: Artur Alliksaar, Karl Tipp)
Helena Tulve
„Lost” segakoorile (tekst: David Wagoner, Walt Whitman, E.E. Cummings)
„Selline on õite tarkus” segakoorile (tekst: Maarja Pärtna)
Pärt Uusberg
„A Prayer for a Child” segakoorile (tekst: Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel))
„For Katrina’s sun-dial” segakoorile (tekst: Henry Van Dyke)
„In Paradisum” segakoorile
„Kodumaa laulud” segakoorile (tekst: Ellen Niit)
„Lapsepõlves lauldud laulud...” segakoorile
(Regilaulu seaded Mitte-Riinimanda noortekoorile ja Urve Uusbergile)
(tekst: rahvaluule)
„Luulet igatsuste maalt...” meeskoorile (Alo Ritsingu 80. sünnipäevaks)
(tekst: Juhan Liiv)
„Masks” naiskoorile (Kohustuslik laul rahvusvahelise koorifestivali "Tallinn
2017" kaasaegse muusika kategoorias) (tekst: Shel Silverstein)
„Masks” segakoorile (Kohustuslik laul rahvusvahelise koorifestivali "Tallinn
2017" kaasaegse muusika kategoorias) (tekst: Shel Silverstein)
„Said kirsid õitsenud...” naiskoorile (tekst: Viivi Luik)
„Time” segakoorile, vibrafonile või klaverile, suurele trummile (ad libitum)
(tekst: Rabindranath Tagore)
„Under a childhood of deep skies” segakoorile (tekst: Aaron Addorisio)
Kadri Voorand
„Paigalseis ja liblikad” neidudekoorile ja solistile (tekst: Kadri Voorand)
Allikas: Eesti Muusika Infokeskus (mittetäielik loend)
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vaatame ette 2017
10. jaanuar

Ester Mägi 95 kontsert Niguliste kirikus (Eesti Interpreetide
Liit, KÜ)

21. jaanuar

Eesti Kooriühingu aastakontsert Estonia kontserdisaalis

2. veebruar

Tartu rahu 97. aastapäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
(EMLS)

4.-5. veebruar

XXI Eesti segakooride võistulaulmine „Tuljak” Tartus (ESL)

11. veebruar

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud neidudekooride
kontsert Helsingis, Alppila kirikus (ENLS)

18. veebruar

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud naiskooride kontsert Niguliste kirikus, aasta naiskoori väljakuulutamine (ENLS)

24. veebruar

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine ja pidulik Eesti lipu
heiskamine Pika Hermanni torni Toompeal (EMLS)

14. märts

emakeele päevale ja Ungari rahvuspühale pühendatud kontsert Hopneri majas (ENLS, Fenno-Ugria selts)

14. märts

emakeele päeva kontsert Valgas (ESL)

25. märts

poiste-solistide võistulaulmise Põhja-Eesti piirkondlik voor
Salme Kultuurikeskuses (EMLS)

26. märts

poiste-solistide võistulaulmise Lõuna-Eesti piirkondlik voor
Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis (EMLS)

8.-9. aprill

ühendnaiskooride kontsertreis Riiga (ENLS)

20.-23. aprill

XV rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2017“ (KÜ)

Aprill

Harjumaa lastekooride laulupäev (EMÕL)

5.-7. mai

instrumentaalmuusika festival Kehras (EMÕL)

14. mai

emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (EMLS)

21. mai

puhkpillimuusika kontsert Estonia kontserdisaalis (EPÜ)

4. juuni

Eesti lipu päeva tähistamine Toompeal (ENLS)

6. juuni

noorte koorijuhtide kontsert Tallinnas (KÜ)

8.-10. juuni

poistekooride ja noorte meeskooride laager Pärlseljal (EMLS)

30. juuni-2. juuli noorte laulupidu „Mina jään” Tallinnas
22.-30. juuli

Maailma Koorimuusika Sümpoosion Barcelonas ja Kooriühingu
õppereis (KÜ)
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14.-18. august

XXXV koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminar (KÜ)

18.-20. august

IV segakoorilauljate suvekool Haapsalus (ESL)

26. august

II laulu- ja pillilahing Tõstamaal (EPÜ)

September

Eesti Muusikaõpetajate Liidu koolitusreis Madalmaadesse

4.-8. oktoober

Euroopa Kooriühingu EUROPA CANTAT peaassamblee
Tallinnas (KÜ)

Oktoober

muusikaõpetajate sügispäevad Saaremaal (EMÕL)

7. november

neidudekooride dirigentide teabepäev (ENLS)

8. november

isadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (ENLS)

November

uue koorimuusika kontsert Tallinnas (KÜ)

9. detsember

segakooride advendikontsert Tallinna Kaarli kirikus (ESL)

16. detsember

segakooride advendikontsert Tartu Jaani kirikus (ESL)

Detsember

nais- ja neidudekooride jõuluootuskontserdid Tallinnas ja
Tartus (ENLS)
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SÜNNiPÄEVAD 2017
Ester Mägi

95

Valve Lepik

90

Leili Brandt
Neeme Järvi
Ene-Juta Üleoja
Rein Uusma

80
80
80
80

Anne Dorbek
Anne Kivistik
Anneli Mäeots

75
75
75

Paul Raud
Aarne Männik
Syrle Eesik
Undel Kokk
Merike Toro
Viktoria Jagomägi
Linda Kardna
Tiina Kiilaspea
Ene Kangron

70
70
70
70
70
70
70
70
70

Merle Ilus
Evi Eespere
Virve Lääne
Jüri Rent
Meeli Müller
Niina Esko
Viive Loov
Silja Tammeleht
Merike Hallik
Doris Bärenson

65
65
65
65
65
65
65
65
65
60

Saidi Tammeorg
Marika
Klimberg-Hyötyläinen
Tiiu Tikkerber
Toomas Kapten
Jüri Alperten
Ester Ratassepp
Riina Mankin
Lauri Breede
Kalev Kütaru

60
60

Velve
Mäetaga-Filimonova
Piia Härmson
Vahur Soonberg
Lily Veidenberg
Kalev Lindal
Mai Rand
Lii Leitmaa
Thea Paluoja
Arvo Volmer

55

Ulrika Grauberg
Anne Kann
Inta Roost
Lauri Aav
Heli Roos
Aiki Koolmeister
Valdo Rüütelmaa
Silja Otsar
Aire Luhaoja
Jaan-Eik Tulve

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
60
60
60

55
55
55
55
55
55
55
55

SÜNNiaastapäevad 2017
Mart Saar
Heino Eller
Elmar Peäske
Jüri Variste
Aadu Regi
Boris Kõrver
Kustas Kikerpuu
Kuldar Sink

135
130
110
110
105
100
80
75
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Eesti Segakooride Liit kutsub
XXI segakooride võistulaulmine

Tuljak
4.-5. veebruaril 2017 Tartus
Miina Härma Gümnaasiumis
4. veebruaril kell 12 C kategooria konkurss
kell 17 kooride kontsert ja autasustamine
Tartu Ülikooli aulas
5. veebruaril kell 11 B ja A kategooria konkurss
kell 18 kooride kontsert ja autasustamine
Tartu Jaani kirikus
TASUTA
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