Eesti Kooriühingu

AASTARAAMAT 2021

2

Head lauljad, pillimängijad,
armsad dirigendid!
Tahan Teile soovida järgmiseks aastaks võimalikult
maskivaba prooviaega.
Soovin, et kõik lauljad ja mängijad leiaksid tagasitee
oma kollektiividesse.
Soovin, et aeg ilma laulmise ja pillimänguta enam
ei korduks.
Igaühest meist sõltub meie traditsiooni püsima
jäämine, meie laulupidude tulevik. Haara sõbral käest
ja too ta laulu- või orkestriproovi tagasi!
Palju õnne kõigile aastapreemiate nominentidele ja
laureaatidele!
Tänud Teile tehtu eest ja jõudu edasi minna, sest ei
saa mitte vaiki olla…
Hirvo Surva
Eesti Kooriühingu
esimees
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Aastakontserdi kava

Johann Crüger,
sdn Johann Sebastian Bach

OH VÕTKEM JUMALAT

Kuusalu Pasunakoori anno 1870 kõige esimesena mängitud pala
Ott Kask

CANTABILE E MARCIALE
(esiettekanne)

Tellitud ja kirjutatud 2020/2021 toimuma pidanud, kuid COVID-19
pandeemia tõttu edasi lükkunud EELK vaimulikule laulupeole.
Kuusalu Pasunakoor, dirigent Ott Kask

Artur Kapp / Karl Eduard Sööt

METSATEEL

Solist Karl-Markus Kaiv, juhendajad Taavi Tampuu ja Tiia Puhvel
Klaveril Siim Selis

Tarvastu rahvaviis,
sdn Karin Kuulpak / rahvaluule

VEERIKU!
(esiettekanne)

Karin Kuulpak / Veiko Tubin

VAATA JA SA NÄED

Kammerkoor Encore, dirigent Karin Kuulpak

Kustas Kikerpuu

PILVEVATIMEES

Solist Magnus Lõhmus, juhendaja Tiia Puhvel
Klaveril Marika Lang
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Rahvakoraal Pühalepast

MU SÜDA ÄRKA ÜLES

Eesti rahvaviisi seade

KETRAMAS

Arvo Pärt / Salme Lauren

JAANIUSSI LAUL

Raimond Lätte / Venda Sõelsepp,
sdn Kadri Hunt

VAAT, KUS POISID

Raimond Lätte / Venda Sõelsepp,
sdn Kadri Hunt

TIGE TIKKER

Kärdla Põhikooli mudilaskoor, dirigent Raili Kaibald
Klaveril Svea Pilvik
Pärt Uusberg / Ernst Enno

NAD VAATAVAD ÜKSTEISE OTSA

Gustav Ernesaks / Debora Vaarandi JAANID KÄES (ÕLLETEGU)
Tallinna Ülikooli meeskoor, dirigent Indrek Vijard
Kaasa teevad segarühma „Seltskond“ vilistlased,
juhendaja Marika Kuusik
Tõnu Kõrvits / Doris Kareva

PÜHAPÄEVASOOV

Veljo Tormis / Kalevala,
tlk August Annist, Ruth Mirov

SAMPO TAGUMINE

Tütarlastekoor Ellerhein, dirigent Ingrid Kõrvits
Löökpillidel Emma Johanna Kopli ja Gerda-Kristina Trei
Õhtut juhib Riina Maidre
Kunstiline juht: Küllike Joosing
Lavastaja: Mirko Rajas
Stsenarist: Andri Luup
Videoklipid: Laura Lisete Roosaar
Heliklipid: Tõnis Leemets
Videokunstnik: Piibe Piirma
Valguskunstnik: Priidu Adlas
Kontserdi salvestab Klassikaraadio
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Eesti Raadio
Laste Laulustuudio
Dirigendid: Kadri Hunt ja Kaie Tanner
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Raadio Laste Laulustuudio koorid kuuluvad Eesti pikimate traditsioo
nidega kooride hulka – Eesti Raadios on olnud laululapsed alates
1955. aastast. Stuudios on tütarlastekoor, lastekoor, mudilaskoor ja
ettevalmistuskoor, kellega töötavad Kadri Hunt (peadirigent), Kaie
Tanner (dirigent), Külli Kiivet ja Anu Aimla (hääleseadjad), Märt Agu
(koreograaf) ja Elina Kaasik (solfedžoõpetaja).
Üks laululaste põhiülesandeid on Eesti autorite laste- ja noortemuu
sika salvestamine. Peadirigent Kadri Hundi algatusel antakse alates
1989. aastast välja nn „Eesti lastemuusika audioentsüklopeediat” –
eesti lastemuusika heliloojate autoriplaate. Praeguseks on välja antud
18 CDd, üks neist – Arvo Pärdi lastelaulude plaat „Lapsepõlve lood“ –
pälvis 2015. aasta enimmüüdud CDna Kuldse Plaadi tiitli.
Viimastel aastatel on erilist tähelepanu pööratud ka eesti heliloojate
lastemuusika uute kooriseadete tellimisele ja nende levitamisele eesti
koorijuhtide ja muusikaõpetajate seas. Lauludele on lisatud fonogram
mid, hõlbustamaks nende kasutamist väiksemates kohtades, kus hea
tasemeline klaverisaade on raskemini kättesaadav. Eesti Kooriühing
on neid laulustuudio tellitud uusi seadeid ka nootidena välja andnud,
mis juba aastaid on rikastanud eesti lastekooride repertuaari. Kõige
rahvusvahelisema kõlapinnaga on kindlasti kirjastuselt UE ilmunud
Arvo Pärdi lastelaulude noot, mille mitmehäälsed seaded tegi helilooja
samuti laulustuudio kooride jaoks.
Juba aastaid on igal laulupeol olnud repertuaaris mõni laul, mille seade
on algselt olnud Raadio laulustuudio tellimus, seega ulatub stuudio
kooride tegevuse kõlapind selgelt üle terve Eesti.
Peale stuudiotöö annavad Raadio laululapsed kontserte nii Tallinnas,
mujal Eestis kui ka kaugemal: kontsertreisid on stuudio koore viinud
Hispaaniasse, Iirimaale, Inglismaale, Itaaliasse, Jaapanisse, Kreekasse,
Luksemburgi, Norrasse, Poolasse, Prantsusmaale, Rootsi, Saksamaale,
Soome, Taani, Tšehhi Vabariiki, USAsse ja Venemaale. Alates 2007.
7

aastast on laulustuudio koorid osalenud ka kõigil laulupidudel. Koos
tööd on tehtud Eesti Kontserdi, Jazzkaare ja Viru Folgiga, salvestatud
nii Eesti Raadiole kui Eesti Televisioonile.
Koorid on saanud auhinnalisi kohti mitmetel rahvusvahelistel kon
kurssidel, nimetagem siinkohal viimastest aastatest tütarlastekoori
kaht esikohta noortekooride ja rahvamuusika kategooriates ning
dirigendipreemiaid Antonio Vivaldi nim koorifestivalil Karpenissis
2019 , osalemist Wakayama Rahvusvahelisel Lastekooride Festivalil ja
rahvusvahelisel koorifestivalil Sanda Junior Jaapanis 2018, osalemist
EBU rahvusvahelise koorikonkursi „Let The Peoples Sing“ finaalis
Helsingis 2017 ning I kohta lastekooride ja II kohta rahvamuusika
kategoorias laste- ja noortekooride festivalil Cantonigroses 2016; ning
lastekoori osalemist rahvusvahelisel koorifestivalil „Sbore Slavnosti“
Hradec Královés (Tšehhi) 2019, Rein Rannapi oratooriumi „Hingelin
nud“ kontsertlavastuse etendusi Tallinnas ja Paides 2018, esinemist
EV100 emadepäeva kontserdil Vabaduse väljakul koos Üle-eestilise
Noorte Sümfooniaorkestri ja solistidega 2018, osalemist rahvus
vahelisel koorifestivalil Limerick Sings (Iirimaa) 2018 ja I Euroopa
Koolikooride Festivalil „L’Europe de mes rêves“ Prantsusmaal 2017.
Erakordseks muudab laulustuudio kooride töö möödunud aastal aga
asjaolu, et osa tööst toimus rühmadena, veebis Zoomi-proovidena
või siis õue püstitatud telgis Metodisti kiriku taga. Ka suviseid laulu
laagreid tegime nii mudilaskooriga Rocca al Mares kui laste- ja tütar
lastekooriga Jänedal. Tänu sellele oli võimalus selgeks saada hulk uut
repertuaari ning anda kontserte.
Kahjuks jäi ka Raadio Laulustuudio kooridel hulk ettevõtmisi viiruse
tõttu toimumata, aga oleme tänulikud kõige eest, mida teha saime.
Olulisematest tegemistest 2021. aastal nimetagem siinkohal:
•

Rebecca Kontuse lastelaulude videoklippide salvestused Kala
majas, Nõmmel ja Jänedal;

•

Multifilmi „Nöps ja Mikk“ tunnuslaulu salvestus ERRile;

•

Maailmakoristuspäeva tunnuslaulu „Mis maa meile jääb“ video
salvestus koos RO Estonia poistekooriga Rummu karjääris;

•

Uute lastelaulude kontsert „Lapseks olemise rõõm“ KUMU audi
tooriumis 13. juunil koos Politsei- ja Piirivalve Puhkpilliorkestriga
(dirigent Riivo Jõgi);
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•

Esinemine Kooriühingu aastakontserdil Tallinna Botaanikaaias
20. juunil (lastekoor);

•

Stuudio kooride kontsert Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal 30. juu
nil;

•

Tütarlastekoori osalemine Jim Dausi meistriklassis Taani Kuning
likus Muusikaakadeemias Aalborgis 3.-9. augustil;

•

„Entel-Tentel 50“ kontserdid koos VHK keelpilliorkestriga (diri
gent Rasmus Puur) Estonia kontserdisaalis, Tartu Vanemuise
kontserdimajas, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajades (Eesti Kontsert)
oktoobris;

•

Mudilaskoori osalemine Eesti mudilaskooride konkurss-kontserdil
EMTA kontserdi- ja teatrimajas 4. detsembril;

•

Jõulukontsert „Lumekarva jõulud“ Tallinna Metodisti kirikus
21. detsembril.
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Kammerkoor Encore
Dirigent: Karin Kuulpak
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Kammerkoori Encore kutsus kokku dirigent Karin Kuulpak 2016. aasta
oktoobris. Igal tegevusaastal on osaletud vähemalt ühel koorikonkursil
ning saavutatud poodiumikoht. 2021. aasta novembris osaleti Soomes
korraldataval koorikonkursil SBFest, mis toimus online-vormis ning
saavutati täiskasvanute vanusegrupis vaimuliku muusika kategoorias
II koht. 2020. aasta oktoobris toimunud Eesti Kammerkooride Liidu
festivalil saavutati I-II koht A-kategoorias, 2019. aasta aprillis toimu
nud XVI rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2019” III koht kammer
kooride kategoorias. 2018. aasta sügisel võideti I koht ja Grand Prix
koorikonkursil „Lauluragin”, 2018. aasta kevadel pälvis koor I koha
B-kategoorias XIV Eesti Kammerkooride Festivalil ja 2017. aasta talvel
saavutati I koht B-kategoorias segakooride võistulaulmisel „Tuljak”.
2021. aastal esines kammerkoor Encore Tallinn Music Weekil Koori
ühingu laval Mustpeade majas kontserdiga „Sügispeegel“ koostöös
instrumentaalansambliga Duo Telluur. Samuti võeti osa Pärnu ja
Saue valgusfestivalist. Etendus „Õhtu ilu” tuli ettekandele üheksal
korral, solistideks Kärt Johanson ning Encore’i lauljad Grete Ly Pindma
ja Marta Pever. Teisel advendil osaleti Eesti Kammerkooride Liidu
jõuluootuskontserdil „Christmas Dreams” koostöös Eesti Sümfoo
niaorkestrite Liiduga (dirigent Edmar Tuul). Suurvormi solistideks
olid samuti Encore’i lauljad Sandra-Leele Toom, Jüri-Martin Lepp
ja Johan Kristjan Aimla. Kontserdi kunstiline juht oli dirigent Karin
Kuulpak. Lisaks alustati sügisel kammerkoori Encore debüütplaadi
„Eesti tunne“ salvestamist.
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Kammerkoor
Head Ööd, Vend
Dirigent: Pärt Uusberg
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Kammerkoor Head Ööd, Vend sai alguse samanimelisest Uku Uus
bergi diplomilavastusest 2008. aasta kevadel, kui Pärt Uusberg kutsus
kokku oma venna palvel lavastuse tarbeks projektkoori. Pärast viimase
etenduse lõppu ei olnud kooslaulmise vaim kadunud ja otsustati jät
kata regulaarse koorina. Koori tuumiku moodustavad aastaid Rapla
Riinimanda koorides Urve Uusbergi käe all koos laulnud noored,
samuti laulusõbrad Eesti Koolinoorte Segakoorist ja muusikat õppi
vad üliõpilased. Koor on olnud noorele heliloojale ja dirigendile oma
moodi laboratooriumiks ning seetõttu laulab Head Ööd, Vend alates
esimesest hooajast kuni tänaseni palju just Uusbergi loomingut. Koor
on edukalt osa võtnud erinevatest rahvusvahelistest konkurssidest,
millest eredaim saavutus on rahvusvahelise koorikonkursi Tallinn
2013 Grand Prix. Salvestatud on kolm CD-plaati: „Siis vaikivad kõik
mõtted“ (2009, Pärt Uusbergi autoriplaat), „Õhtul“ (2013, Eesti Koo
riühingu aasta kooriplaat 2013) ning „Õhtu ilu“ (2016, Pärt Uusbergi
autoriplaat koos orkestriga Collegium Consonante). 2013. aastal
nimetati kammerkoor Head Ööd, Vend aasta kooriks.
2021. aastal on kammerkoor Head Ööd, Vend paistnud silma aktiivse
kontserttegevusega: poole aasta jooksul on antud seitse täispikka
kontserti üle Eesti. Erinevatesse kavadesse on mahtunud mitmeid
esiettekandeid, sh Pärt Uusbergi suurteosed.
2021 esitatud kontserdikavad:
•

„Mõtisklused“ – Pärt Uusbergi looming autori juhatusel, kavas
ka mitmed esiettekanded;

•

„Sina oled rahu rahusas“ – kavas Palestrina Missa brevis ning
Uusbergi ruumiline meditatsioon „Sina oled rahu rahusas“ (esi
ettekanne);

•

„Jõululugu“ – kavas traditsioonilised jõululaulud ning Uusbergi
„Jõululugu“ (esiettekanne).
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Lehtse Kammerkoor
Dirigendid: Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots.
Esitajad: Tapa Valla Kultuurikeskus, Eesti Segakooride Liit
Lehtse on väike alevik Lääne-Virumaal Tapa vallas, kus elab 400
inimest. Aleviku kultuurimajas käib juba 40 aastat koos üks vahva
seltskond – Lehtse Kammerkoor. Tavaliselt toimub kooriproov kolma
päeva õhtuti, kuid vajadusel tehakse proove tihedamini ja kasvõi
öötundideni välja. Seda viimast juhtub siis, kui koori ümmarguse
sünnipäeva tähistamiseks võetakse ette muusikalavastus.
Seekord otsiti midagi jõukohast eesti heliloojatelt. Vaadati läbi mitmeid
muusikateoste noote ja libretosid. Lõpuks jäi sõelale B. Kõrveri operett
„Ainult unistus“, mis sobis seltskonnale ja vastas Lehtse Kammer
koori võimetele. Operett on kirjutatud 1955. aastal ning lavastatud
„Vanemuise” ja „Ugala” teatrites.
Töö laulude õppimisega algas kohe aasta alguses. Kavas oli operett
lavale tuua kevadel, kuid viirus tõmbas sellele kriipsu peale. Nüüd tuli
otsustada, kas „Ainult unistus“ jääbki ainult unistuseks või viib koor
oma unistuse täide. Otsustati mitte alla anda ja lükata etendused
sügisesse. Proove hakati tegema veebi vahendusel ja kui juba sai
kokku tulla, siis veedeti nädalavahetustel proovides pikad päevad.
Lisaks kooriliikmetele kaasati lavastusse ka nende järeltulijad, pere
liikmed, koori vilistlased, nende lapsed ning endised Lehtse Kooli õpi
lased. Nii said noored esmakordse ja erakordse kogemuse osaliseks.
Kokku oli tegelasi 45. Aja jooksul sulandusid nad ühtseks, terviklikuks
trupiks, kes koos laulsid, näitlesid ja tantsisid.
Suure töö tulemusena toimus esietendus 1. oktoobril 2021. aastal
Lehtse Kultuurimajas. Kokku anti 4 etendust – 3 etendust publikule ja
üks sünnipäevakülalistele. Huvi oli väga suur, etendused välja müüdud
ja külastajaid käis igast Eestimaa nurgast.
On uskumatu, et koroona tingimustes sai üks väikeses kohas tegut
sev koor hakkama sellise saavutusega! Ega asjata pole praegu koori
tunnuslauseks „Taidlus on tugevatele!”
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Nõmme Kultuurikeskuse
Noorte Naiste Koor KEVAD
Dirigent: Õnne-Ann Roosvee
Esitaja: Grete Šillis (Tallinna Linnavolikogu liige)
„Kevade“ 15 tegutsemisaasta jooksul on koor oluliselt panustanud
Nõmme kogukondlikku ellu, osaledes nii Nõmme linnaosa valitsuse
poolt korraldatud talgutel kui ka esinedes erinevail tähtpäevadel.
Kindlasti on koorile tugeva tõuke ja innustuse andnud 2020. aastal
Eesti Kammerkooride Festivalil saadud C-kategooria võit ja ÕnneAnn Roosveele omistatud dirigendipreemia ning Eesti Naislaulu Seltsi
poolt omistatud Aasta naiskoori tiitel 2020. Möödunud suvel osaleti
ka edukalt rahvusvahelisel konkursil ja salvestati koostöös mitmete
tuntud artistidega ja Eesti Noorte Segakooriga Eesti Vabariigi taas
iseseisvumise 30. aastapäevaks kirjutatud uudisteos.
Lisaks sellele, et pandeemia on pakkunud mitmesuguseid väljakut
seid kooriproovide korraldamisel, on ka koor ise sel hooajal väljunud
traditsioonilistest raamidest: lauljad on osalenud mitmetel videosal
vestustel, tantsuvideos, reklaamis ning isegi krimiseriaalis „Kümnest
kümme“. Uut moodi olukorrad ja proovilepanekud toovad elevust ja
põnevust ning ei luba kellelgi mugavaks muutuda.
Olulisemad tegemised 2021. aastal:
•

Esinemine Eesti lipu päeval Toompeal 4. juunil koos Kaitseväe
orkestriga, dirigendid Õnne-Ann Roosvee ja Simmu Vasar;

•

Lillede istutamine Nõmmel 15. mail;

•

Esinemine N. von Glehni 180. sünniaastapäeva tähistamise üri
tustel juunis;

•

III koht nais- ja meeskooride kategoorias rahvusvahelisel Leonardo
da Vinci nimelisel koorikonkursil Firenzes (video vahendusel);

•

Kaarel Orumägi ja Joel Markus Antsoni uudisteose „Ükskord nii
kuinii“ videosalvestus Lauluväljakul koos ENSK-ga juulis-augustis;

•

Lühivideo Permission to Dance salvestamine Lauluväljakul üle
maailmse BTS-i tantsuvideote festivali jaoks augustis;

•

Osalemine Vaba Rahva Laulul Rakvere vallimäel 20. augustil;
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•

Osalemine maailmakoristuspäeval „Laulame Eestimaa puhtaks“
septembris;

•

Osalemine Tele2 reklaamiklipi ning Kanal2 telesarja „Kümnest
kümme“ ühe osa salvestustel septembris (Kevad);

•

Esinemine Nõmme Põhikoolis muusikapäeva kontserdil 1. oktoob
ril (Nõmmelill);

•

Isadepäeva kontsert Nõmme Kultuurikeskuses novembris (Kevad,
Nõmmelill, Fiore);

•

Esinemine ENLS poolt korraldatud isadepäeva kontserdil Estonia
kontserdisaalis novembris (Kevad);

•

Esinemine Nõmme I advendi küünla süütamisel Nikolai von Glehni
mälestusmärgi juures novembris (Kevad);

•

Traditsiooniline Kultuurikeskuse kooride ühiskontsert Nõmme
Rahu kirikus detsembris (kunstiline juht Õnne-Ann Roosvee).

2022. aastal ootavad koori ees esinemised ENLS poolt korraldatud
kolmekuningapäeva kontserdil Rootsi-Mihkli kirikus, Eesti Vabariigi
104. sünnipäevale pühendatud ENLS nominentkooride kontserdil
Hageri kirikus (kunstiline juht Õnne-Ann Roosvee), emakeelepäeva
kontsert 14. märtsil ja Tallinna päeva kontsert 15. mail. Juunis laul
dakse Nõmme V laulu- ja tantsupäeval ning ENLS ja EMLS laulupäe
val Võrus. Juulis osaletakse Maailma Koorimängudel Gangneungis
Lõuna-Koreas ning antakse kontserdid Seoulis ja Busanis.
Kevade koormeister on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudeng
Mari Roos, laululaagrites on möödunud aastal hääli seadnud Külli
Kiivet ja Vilja Sliževski.
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Suurupi naiskoor Meretule
Dirigent: Elen Ilves
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Suurupi naiskoor Meretule on Harku vallas tegutsev harrastuslauljaid
koondav koor, mis kogunes esimest korda 1. aprillil 2011. aastal. Esi
mesel hooajal laulis kooris 16 naist Suurupist ja selle naaberküladest,
tänaseks on koori ridades üle 50 laulja Harku vallast ja kaugemalt.
Koor on oma nime „Meretule” saanud Suurupis asuva kahe tuletorni
järgi ja nagu ütleb meie 10. sünnipäeva-aasta loosung: „10 aas
tat lauluvalgust”, on meie missiooniks valgustada koorimuusikaga
kohalikku elu ja kultuurimaastikku. Koori fookus on korraldada muu
sikalisi sündmusi peamiselt koduvallas: esinemised tähtpäevade ja
sündmuste tähistamisel, kontserdid üksi ja koos sõpruskooridega,
heategevusesinemised, üllatuslaulmised kohalikus toidukaupluses
või kooriliikmete sünnipäevapidudel.
2021. aasta on olnud koori juubeliaasta, sest kevadel tähistasime oma
10. sünnipäeva. Tulenevalt ülemaailmsetest piirangutest olime ka meie
sünnipäeval igaüks omaette, valisime endale virtuaalse sünnipäeva
tordi ning kohtusime üle veebi iganädalastes proovides. Juubelikont
sert päris ära siiski ei jäänud - pidasime selle oma koduauditooriumis
Muraste Koolis 10. oktoobril.
2021. aastal astusime üles veel 30. oktoobril Eesti Naislaulu Seltsi
galakontserdil „Eesti Lauljate Liit 100“ Tartu Pauluse kirikus ning 12.
detsembril advendikontserdil Harkujärve kirikus.
Aasta alguses tegeles koori juhatus palgatoetusmeetme rakendamise
protsessiga ning tänu aktiivsele koorivanemale oli Meretule esimeste
kooride seas, kes oma dirigendile palgatoetuse ka sai. Eesmärk oli
tõsta sellega oma koorijuhi motivatsiooni ning aidata üldiselt kaasa
laulupeoliikumises osalevate kollektiivijuhtide töö väärtustamisele.
Oma ajaloo jooksul on naiskoor esinenud mitmetel laulupäevadel ja
-pidudel üle Eesti: talvisel laulupeol Toilas, Harjumaa laulu- ja tantsu
pidudel, Põlva laulupäeval, Popkooripeol Tartus ning mitmetel ENLSi
üritustel. 2014. ning 2019. aasta üldlaulupidudel tegi Meretule kaasa
ka valikkooride kontserdil.
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Naiskoor on oma tegutsemisajal osa võtnud mitmetest festivalidest
ning konkurssidest: Krakowi koorifestival (2014), ENLS korraldatud
naiskooride konkurss (2012, 2015 ja 2018), koorifestival Lloret de
Mar’is, Hispaanias (2017). 2019. aasta oktoobris saime Kalamatas
(Kreeka) toimunud koorikonkursil hõbediplomi folkloorikategoorias
ning kulddiplomi naiskooride kategoorias.
Aastal 2019 valiti Suurupi naiskoor Meretule ENLSi Aasta naiskooriks.
Kuigi viimastel aastatel on esinemiste arv olnud väga piiratud, loo
dame tulevikus 2018/19 hooaja 11 esinemise rekordi purustada ning
pakkuda koorimuusika ilu nii kuulajatele kui lauljatele.
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Tallinna Ülikooli Meeskoor
Dirigendid: Külli Kiivet ja Indrek Vijard
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Tallinna Ülikooli Meeskoori muusikaalaste tegevuste hulka kuuluvad
ülesastumised Tallinna Ülikooli aktustel ja tähtsündmustel, kontsert
reisid nii Eestis kui ka välismaal ning koostöö erinevate muusikutega.
Kooriliikmed on aktiivsed ka väljaspool muusikat: TLÜ lauljate eest
vedamisel toimuvad nii piljardi- kui ka bowlinguturniirid, mängitakse
pokkerit ja sõidetakse karti. Suviti kuulub vaba aja tegevuste hulka
jalgpall ja võrkpall.
Koori alguseks loetakse 1955. aastal asutatud Tallinna Pedagoogilise
Instituudi Meeskoori, kes 1999. aasta sügisest sai nimeks Tallinna
Noorte Meeskoor ning aasta hiljem Tallinna Pedagoogikaülikooli
meeskoor. 2005. aastal toimunud ülikooli nimevahetuse tulemusena
kannab koor Tallinna Ülikooli Meeskoori nime.
TLÜ meeskoori olulisemad tegemised 2021:
•

Virtuaalkoori videoprojekt Viljandi Serenaad (R. Valgre, Pille-Riin
Langeproon ja Arvi Miido) 7. juunil;

•

Esinemised TLÜ lõpuaktustel 14. ja 16. juunil;

•

Esinemine Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva lipuheiska
misel 20. augustil;

•

Osalemine maailmakoristuspäeva projektis „Laulame Eestimaa
puhtaks!“ Tallinnas Maarjamäel 18. septembril;

•

Meestepäeva projekt „Eesti vennad laulgem rõõmsalt“ koostöös
Synlab Eestiga 19. novembril;

•

Osalemine TLÜ doktorite promoveerimise liputoimkonnas
19. novembril;

•

III koht rahvusvahelisel Madetoja-nim meeskooride konkursil Hel
singis (TLÜ meeskoori ja EMLS üle-eestilise poistekoori KALEV
ühendatud meeskoor);

•

Esinemine G. Ernesaksa sünniaastapäeva kontserdil Tallinna
Lauluväljaku klaassaalis 12. detsembril;

•

Virtuaalkoori projekt-jõulutervitus detsembris.
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Tallinna Ülikooli meeskoori koostöö Kalevi noorte meestega on kest
nud viimased kolm aastat ja pälvinud tunnustust nii Tallinna Koori
festivalil 2019 (III koht nais-ja meeskooride kategoorias) kui ka rah
vusvahelisel Krakowi koorikonkursil 2019 (II koht).
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Tartu Noortekoor
Dirigendid: Markus Leppoja, Riho Leppoja ja Kadri Leppoja
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
1983. aastal loodud Tartu Noortekoor koosneb peamiselt linna güm
nasistidest, tudengitest ja kõrgkoolide vilistlastest. Käimas on koori
39. hooaeg, millele juba teist aastat järjest on vajutanud oma pitseri
koroonapandeemia. Vaatamata sellele on koor jäänud aktiivseks
ja täiendanud liikmeskonda paljude musikaalsete lauljatega. Kuigi
aasta esimene pool ei võimaldanud esinemisi ja kontserte korraldada,
toimusid proovid edasi kas Zoomi keskkonnas või tavaproovidena.
Zoomis toimus kooritöö individuaalselt ja häälerühmiti, lauljad said
hääleseade tunde ning juhiseid laulude harjutamiseks.
2021. aastal valmistas koor ette rea omanäolisi kontsertprogramme:
•

23. juulil anti kontsert Olav Ehala loominguga Tartu Autovaba
duse puiesteel. Klaveril saatis maestro ise. Kontserdiga märgiti
tagantjärele ära armastatud helilooja 70. sünnipäev, mida tartla
sed koroonaviiruse tõttu õigel ajal tähistada ei saanud. Kontserdil
pakuti publikule Olav Ehala juba teada-tuntud lauluseadeid, kuid
ettekandele tulid ka helilooja harva esitatud a cappella laulud;

•

5.–14. augustini osales koor rockooper „Johnny” etendustel Tartu
Laululaval. Lisaks laulmisele said lauljad ka oma näitlejaoskused
proovile panna;

•

20. augustil esineti üle-eestilise öölaulupeo „Vaba Eesti!” kont
serdil ERMi ees. Kavas olid isamaalised laulud;

•

Tallinna rahvusvaheliseks koorifestivaliks ette valmistatud sega
kooride ja kaasaegse muusika kategooria ja Grand Prix’ vooru
kavad esitas koor täies ulatuses hingedepäeva kontserdil Tartu
Pauluse kirikus 2. novembril;

•

Aasta lõpetasid koori jõulukontserdid 12. detsembril Tallinna
Jaani kirikus ja 17. detsembril Tartu Pauluse kirikus;

Tartu Noortekoor on videosalvestanud kõik 2021. aasta esinemised
ja suur osa lauludest on jälgitavad Youtube’is. Kõiki 2021. aasta kont
serte juhatas Markus Leppoja, kes on Tartu Noortekoori peadirigent
alates aastast 2019. Koori dirigentidena tegutsevad ka Riho ja Kadri
Leppoja, hääleseadja on Vivian Kallaste.
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Tütarlastekoor Ellerhein
Dirigent: Ingrid Kõrvits
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
2021. aasta oli tütarlastekoori Ellerhein 70. sünnipäeva aasta. Vaa
tamata keerulisele terviseolukorrale riigis leidis koor arvukalt esine
misvõimalusi.
Ellerheina kontserttegevus 2021:
•

Kontsert Võru Katariina kirikus 12. juunil;

•

Kontsert Tallinna Niguliste kirikus 15. juunil;

•

Suvekontsert Karepa rahvamajas 27. juulil;

•

Osalemine öölaulupeol „Vaba Eesti“ 20. augustil;

•

Esinemine Tallinna Koorikontserdil EMTA suures saalis 6. novembril;

•

Esinemine ENLS isadepäeva kontserdil „Isale“ Estonia kontser
disaalis 14. novembril;

•

Esinemine Heino Kaljuste 96. sünnipäevale pühendatud kooli
muusikapäeva kontserdil EMTA suures saalis 17. novembril;

•

Kontserdid „Palju õnne, Ellerhein ja Vox Clamantis!“ 30. novembril
Pärnu kontserdimajas ja 5. detsembril Estonia kontserdisaalis;

•

Jõulukontserdid Jõgeva Kultuurikeskuses ja Niguliste kirikus.

Tütarlastekoori Ellerhein dirigent on Ingrid Kõrvits, koormeister ja
solfedžoõpetaja Ülle Sander, kontsertmeister ja õpetaja Kadri Too
moja, hääleseadja Egle Veltmann ja kultuuritöö korraldaja Eliis Olman.
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Veronika Portsmuthi
Kooriakadeemia
kontsertkoor
Dirigent: Veronika Portsmuth
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia tuumikkollektiiviks ja mootoriks
on kontsertkoor, mille eelkäijaks oli 2008. aastal loodud Euroopa
Kultuuripealinna Segakoor. Ühes Eesti suurimas segakooris laulavad
erineva tausta ja muusikalise ettevalmistusega inimesed, esitatakse
nii klassikalist kui ka põneva helikeelega nüüdisaegset koorimuusikat.
2021. aastal keskenduti Eesti muusikale, sest koor soovib igati esile
tõsta koorilaulu kui üht Eesti rahvuskultuuri olulist osa ning seda
tutvustada ka mujal maailmas.
Kooril on tegutsemisaastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonid.
Muusikalise poole pealt kuuluvad nende hulka suured aastalõpukont
serdid, rahvusvahelised konkursid ja koorilaagrid, seltsiellu lisaks veel
jõulupidu ja suvine jalgrattamatk.
2021. aasta esimesel poolel toimusid kooriproovid distantsilt Zoomi
vahendusel. Nii häälerühmiti kui ka kogu kooriga harjutati EV taas
iseseisvumise 30. aastapäeva kava (kontsert lükkus sügisesse) ning
maikuusse planeeritud Horvaatia konkursi laule (konkurss jäi ära).
23.-25. juulil kogunes koor esmakordsel suvisel koorifestivalil „Ilo
püha“ Tupessaare Muusikatalus. Lauluproovidele lisaks toimus pidulik
rongkäik ja Ilopüha laulupidu kohalikule rahvale.
Augustikuus algasid kooril aktiivsed proovid. 2021. a oktoobris toimus
EV taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistamiseks kontserttuur Hal
liste, Lihula ja Kuressaare kirikutes koos saksofonikvartetiga Quattro
Quarti ning Raun Juurikasega. Esitati Kristo Matsoni ja Urmas Sisaski
loomingut (sh esiettekanded). Lihula kontserdil osales ka helilooja
Kristo Matson, kes tutvustas lühidalt kuulajatele oma teoseid.
1. detsembril Pärnu Kontserdimajas ja 18. detsembril Tallinna Kaarli
kirikus toimusid Kooriakadeemia suured aastalõpukontserdid, kavas
Cyrillus Kreegi „Reekviem“. Kaasa tegid Ulla Krigul orelil ja solist Rolf
Roosalu.
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Eesti Dirigentide Akadeemia
Puhkpilliorkester
Dirigendid: Janis Purinš, Valdo Rüütelmaa, Triin Viljus-Schippers
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester (EDAP) on asutatud
2016. aastal ning tänaseks tegutsenud Eesti Puhkpillimuusika Ühingu
juures juba viis aastat. EDAPi tegevuse põhiliseks eesmärgiks on anda
võimalus noortele dirigentidele juhatada täiskoosseisulist kontsert
orkestrit ja mängida suures orkestris.
EDAPi alaline külalisdirigent on Janis Purinš, Vitolsi-nimelise Riia
Muusikaakadeemia dirigeerimise õppejõud. Dirigentide ja korralda
jatena tegutsevad Valdo Rüütelmaa ja Triin Viljus-Schippers. Lisaks
neile on viie tegevusaasta jooksul juhatanud orkestrit erinevates
projektides ja kontsertidel Leho Muldre, Kalev Kütaru, Georg But
ler, Vallo Taar, Rene Hollo, Karl Joosep Sinisalu, Margus Kasemaa,
Tanel Koho, Kersti Perandi, Elli Käbin, Kristi Talistu, Mart Aus, Kadri
Põder, Jüri Schleifman, Lauri Metus, Katri Lotamõis jt. Eesmärkideks
on puhkpillimuusika propageerimine, puhkpillimuusika probleemisti
kuga tutvumine, puhkpillimuusika päevade, noorte- ja üldlaulupidude
repertuaari läbitöötamine ja õppimine, orkestriõpetusmeetodite ja
dirigenditöö kogemuste omandamine, isiklike kontaktide loomine ja
süvendamine orkestrijuhtide vahel.
EDAPi liikmed on vabariigis tegutsevate puhkpilliorkestrite dirigendid,
orkestrijuhtimist õppivad üliõpilased, pilliõpetajad ja orkestrandid.
2021. aasta algas Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestrile edu
kalt - orkester osales Poolas rahvusvahelisel orkestrite online-konkursil
ja saavutas suurte koosseisuliste isetegevuslike orkestrite kategoorias
I koha. Kokku osales konkursil orkestreid 16 riigist.
Lisaks mitmele õppekogunemisele toimus 9.-11. juulil EDAP õppelaa
ger Väike-Maarjas. Orkester oli kolm päeva noortele dirigentidele
õppeorkestriks ja koolituse lõpus esitas õpitud kava kontserdil. 19.
septembril esines EDAP Estonia Kontserdisaalis Aavo Ots 70 juu
belikontserdil ja 9. oktoobril Estonia Kontserdisaalis Eesti Puhkpilli
muusika Ühingu aastakontserdil.
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Eesti Noorte
Kontsertorkester
Dirigendid: Aavo Ots, Kaido Kivi, Priit Sonn
Esitajad: Eesti Puhkpilliorkestrite ja -Ansamblite Liit,
Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Eesti Noorte Kontsertorkester loodi 2013. a dirigentide-pedagoogide
Aavo Otsa, Priit Sonni, Jaan Otsa ja Kaido Kivi initsiatiivil. Orkestri
mänedžer on Kaido Kivi, alalised külalisdirigendid Jaan Ots ja Valdo
Rüütelmaa.
Orkestri pillirühmade kontsertmeistrid on üleriigilistel või rahvusva
helistel konkurssidel edukalt esinenud noored interpreedid Kerstin
Laanemets (flööt), Lotte Saar (oboe), Karl Joosep Sinisalu, Isabella
Runge, Valeri Trahhatšov (klarnet), Liise Saar (fagott), Ingrid Kruus
mägi, Hanna Taube (saksofon), Jaan Mesi, Laur Keller, Villem Endel
Tiits (trompet), Mait Peterson, Kaspar Oskar Kramp (tromboon) ja
Enri Remmelgas (tuuba). Orkestri tuumik esines 2013. a suvel XI
ESTOl San Franciscos ning pärast edukat ülesastumist tekkis mõte
luua eesti noortest puhkpillimuusikutest eliitkoosseis.
Orkestri 2014. a suur muusikaprojekt oli esinemine 14. juulil WASBE
(World Association for Symphonic Bands and Ensembles) konve
rentsi lõppkontserdil Debrecenis (Ungari). Pärast seda on toimunud
esinemised 8. juulil 2016 WASBE konverentsil Prahas Rudolfinumi
Dvořáki-nimelises saalis, 29. aprillil 2017 Amsterdamis suurel Eesti
muusika kontserdil „Helivöö“ ja 6. jaanuaril 2018 ajaloolises Peterburi
Jaani kirikus. 4. märtsil 2018 esines orkester René Eespere autori
kontserdil Estonia kontserdisaalis, esitades üheksa puhkpilliorkestrile
komponeeritud teost, millest mitmed on pühendatud Eesti Noorte
Kontsertorkestrile.
2021. aasta olulisemad tegemised:
•

Maikuus ilmus Aavo Otsa Puhkpillimuusika Fondi väljaandel Ees
pere sümfoonilise puhkpillimuusika DVD, kus enamik salvestusi
on mängitud ENKO poolt;

•

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert Tallinna Jaani kirikus
(ENKO, solistid ja ansamblid);
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•

Osalemine 27. rahvusvahelisel festivalil Võru Vaskpillipäevad;

•

Esinemine puhkpillimuusika galal „Aavo Ots 70“ Estonia kont
serdisaalis 19. septembril;

•

Esinemine juubelikontserdil „Eesti Lauljate Liit 100“ EMTA suures
saalis 24. oktoobril, kavas X ja XI üldlaulupeol kõlanud teosed.

Esinemisega Eesti Lauljate Liidu juubelikontserdil märgiti ära veel üks
eesti puhkpillimuusika jaoks oluline teetähis: 90 aastat tagasi, 1931.
aastal, asutati Eesti Lauljate Liidu juurde puhkpillimuusika sektsioon,
mille esimeheks valiti Julius Vaks.
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Kaitseliidu Pärnumaa
maleva orkester Saxon
Dirigendid: Kaido Kivi, Sigrid Hint
Esitajad: Kaitseliidu Pärnumaa malev, Pärnu-Jaagupi muusikakool,
Nooruse maja, Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkestril Saxon möödus 2021. aas
tal 30 tegutsemisaastat. Orkestris on aja jooksul mänginud paljud
professionaalsed ja hobimuusikud, aga ka alles muusikat õppivad
lapsed ja noored.
Saxonil on oluline roll Pärnumaa Kaitseliidu tegevuses: orkester on
esindanud malevat erinevatel festivalidel ja kontsertidel ning esinenud
mitmetel Kaitseliidu ja Eesti Vabariigi tähtpäevadel. Saxon on kutsutud
esinema ka 2022. aastal Eesti Vabariigi 104. aastapäeva paraadile.
Saxoni olulisemad esinemised 2021. aastal:
•

Talvekontsert Pärnu Kontserdimajas ( jaanuar);

•

II koht videokonkursil „Fanfares of Lviv“ Ukrainas (aprill);

•

Esinemine Euroopa päeval Pärnus (mai);

•

Esinemised Põhja-Liivimaa festivalil Pärnumaal ja võidupüha
paraadil Paides ( juuni);

•

Kontserdid Pärnu Koidula pargis, solistid Artur Raidmets ja Peeter
Kaljumäe ( juuli, august);

•

Esinemised lipuheiskamise tseremoonial Pärnus taasiseseis
vumise aastapäeval, pidupäevakontserdil Kullamaal ja Saarde
kaitsepäeval Kilingi-Nõmmel (august);

•

II koht Laulu- ja Pillilahingus Halinga puhkpillifestivalil koos sega
koor Endlaga ja parima orkestri tiitel (september);

•

Esinemine Aavo Otsa 70. sünnipäeva kontserdil Estonia kont
serdisaalis (september);

•

Esinemine Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontserdil (oktoober);

•

Kontsert Kaitseliidu Pärnumaa maleva aastapäeval (november);

•

„Saxon 30“ kontsert Pärnus Nooruse majas (november);

•

Esinemine I advendi jumalateenistusel Tori kirikus koos Endla ja
Sindi segakooridega.
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Kose Pasunakoor
Dirigent: Kaili Pern
Esitaja: Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester
Harjumaal Kose piirkonnas mängiti pasunaid juba 1881. aastal.
Mänguõpetuse esimeseks nõuandjaks oli David Otto Wirkhaus, pil
lipuhujad tegusad kooliõpetajad Orust, Harmist, Vooselt, Palverest,
Alaverest ja Uueveskilt ning pasunakoori juhtis Kuivajõe koolmeister
Siim Oja. Esimese maailmasõja algusega 1914. aastal orkestri töö
katkes ning taastati 1926. 1941, Teise maailmasõja keerises, põles
Kose rahvamaja koos nootide ja pillidega maha. Saksa okupatsiooni
ajal organiseeriti uued pillid ja sellest alates on mängulusti jagunud
katkematult tänase päevani.
Kose Pasunakooril on olnud kokku 18 dirigenti, pikaajalisemad neist
Voldemar Reimaa 1954-1991 ja Olev Roosa 1981-2018. Läbi aegade,
erinevate koosseisude ja erinevate nimede all on esinetud laulupidudel
ja tantsupidudel, kirikutes ja kalmistutel, laatadel ja spordivõistlustel,
koolides ja lasteaedades. Mängitud on Harjumaa laulu- ja tantsupi
dudel ning puhkpillimuusikapäevadel. Kose Pasunakoor on osalenud
kõikidel üldlaulupidudel alates 1894. aastast ja koolinoorte laulupi
dudel alates 1985. aastast.
Alates 2019. aastast juhatab Kose Pasunakoori Kaili Pern. Orkester
on väike (12 eri vanuses mängijat), sõbralik, loominguline ja päris
võimekas. Repertuaarivalikus on eelistatud sving-, diksiländ- ja rock
muusika, vastukaaluks marsid, polkad, valsid, rahvuslik repertuaar
ja kontsertpalad. Väikese koosseisu tõttu on kasutusel flex-band
materjal, huvitavamad ja jõukohase keerukusega palad.
Covid-19 piirangute tõttu on orkestri töögraafik 2021. aastal olnud
kaootiline. Aasta esimesse poolde oli planeeritud juubelikontserdi
palade õppimine, aga selle asemel jäädi sunnitud koroonapausile.
Juunis toimus kolm proovi ja osaleti mälestusteenistusel Kose kal
mistul. Uut hooaega alustati 5. augustil, eesmärgiks juubelikontserdi
„Kose Pasunakoor 140“ kava ette valmistamine. Sünnipäevakontsert
oktoobris õnnestus suurepäraselt ja orkestriproovid jätkusid jõulu
repertuaari omandamise tähe all. 4. detsembril esineti Kose valla
isetegijate jõuluturul.
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Kuusalu Pasunakoor
Dirigent: Ott Kask
Esitajad: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate
Harjumaa Ühendus, Veljo Tormise Kultuuriselts,
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester
1870. a loodud Kuusalu Pasunakoor on üks Eesti vanimaid tänini
järjepidevalt tegutsevaid puhkpilliorkestreid. Kuusalu Pasunakoor
on sündinud üsna samal ajal samuti tänaseni tegutseva Kuusalu
Meeskooriga (asutatud 1867) Eesti ärkamisaja ja laulupeo liikumise
tuules ning Kuusalu Laurentiuse kiriku õpetaja ja tollase Ida-Harju
praosti Voldemar Friedrich Kentmanni ja tema perekonna toel. Need
on ühed kohaliku kultuuri- ja muusikaajaloo juurtest, mille viljad on
ka täna tegutsev Hugo Lepnurme nimeline Kuusalu Kunstide Kool
ning tugev koorilaulukultuur Kuusalu Keskkoolis. Nendes mõlemas
koolis on õppinud sopran Maria Valdmaa, trompetistid Allan Järve
ja Samuel Jalakas ning paljud teised, kes täna panustavad Eesti ja
maailma professionaalsesse muusikakultuuri.
Alates 2020. a kevadest on orkester kavandanud pidulikku 150. juu
belikontserti, mida juba mitmel korral koroonaepideemia tõttu edasi
lükatud. Orkestri ajaloost on teada, et ka varasemalt on tulnud juubeli
tähistamine edasi lükata – 1920. aastal toimuma pidanud 50. juubeli
tähistamine tuli Eesti Vabadussõja keerulise aja tõttu aasta võrra
edasi lükata.
Kuusalu Pasunakoori juubelikontsert 150 saab siiski toimuma esi
mesel võimalusel. Orkester tahab teha kummarduse oma ajaloo ja
kultuuriajaloo juurtele, innustada tulevikutähti ja tuua publiku ette
soliste ja ansambleid, kes kõik on seotud kohaliku muusikahariduse ja
-tegevuse järjepidevuse kandja Kuusalu Pasunakooriga ning Kuusalu
Hugo Lepnurme nim Kunstide Kooliga.
Dirigent Ott Kask (s 1962) juhatab Kuusalu Pasunakoori alates
1988. aastast.
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Puhkpilliorkester Tamme
Dirigent: Gunnar Pettaig
Esitaja: Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester
Puhkpilliorkester Tamme, endine Tartu Tamme Gümnaasiumi (TTG)
Vilistlasorkester, on asutatud 2009. aastal. Orkester ühendab kooli
vilistlasi, õpilasi, õpetajaid ja nende häid sõpru, kes tunnevad rõõmu
puhkpillimängust. Praegune orkester on 1949. aastal loodud Tartu
V Keskkooli puhkpilliorkestri järglane ja kooliorkestri traditsioonide
jätkaja Tartu Tamme Gümnaasiumis.
Esimene dirigent oli Hiie Kroon, praegune dirigent Gunnar Pettaig
juhatab orkestrit alates 2011. aastast.
Orkester Tamme lipukirjaks on „Pillimees – põline rikas“. Orkestri nime
kirjas on 49 mängijat, noorim liige on 10-aastane ja vanim tegevliige
77-aastane. Tänu TTG juhtkonna koostööle teiste Tartu gümnaasiu
midega, on ka nende koolide puhkpillihuvilistel õpilastel võimalus
valikaine raames osaleda orkester Tamme tegevustes. Orkester teeb
koostööd ka Tartu Tamme Kooliga (TTK), kus rakendatakse Yamaha
Class Band (YCB) puhkpilliõppe meetodit muusikaklassidele. Meeto
dit hakkas Eestis esmakordselt rakendama orkestri dirigent Gunnar
Pettaig aastal 2016.
Orkester Tamme ja TTK YCB valitud õpilased moodustavad kont
sertorkestri, mis on üles astunud erinevatel kooli kontsertidel. YCB
meetodil pilliõppijatel on võimalus jätkata musitseerimist orkestris
Tamme. Orkester Tammel on olnud au olla Tartu linna esindusorkester
kahe viimase Tallinnas toimunud laulupeo rongkäigus.
Lisaks kontserttegevusele korraldab orkester alates 2018. aastast
Tartu Kammivabriku klubihoones igakuiseid seltskonnatantsu õhtuid
elava puhkpillimuusikaga, kus lisaks Tammele saavad üles astuda ka
teised Eesti puhkpilliorkestrid.
Viimase kümnendi jooksul on orkester esinenud koos erinevate
solistide, kollektiivide ja külalisdirigentidega: Vello Orumets, Jüri
Lumiste, Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP), Eesti
Maaülikooli meeskoor Gaudeamus, puhkpilliorkester Louhi (Soome),
puhkpilliorkester Ullensaker Janitsjar (Norra), Fanfare Promotion
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Orchestra (Holland), Jacob de Haan (Holland). Koostööd on tehtud
noorte spordiürituste sarjaga TV 10 Olümpiastarti ja Viljandi Güm
naasiumiga (öölaulupidu). Orkestril on oluline roll Tartu Tammelinna
kogukonna kultuuriüritustel. 2020. aasta kevadel salvestasid orkester
Tamme liikmed esimese hobiorkestrina Eestis koroonaisolatsiooni
tingimustes oma kodudes loo „Julge laul” (montaaž: orkestri sakso
fonist Gregor Eesmaa) pühendusega meditsiinitöötajatele.
Praegu teeb orkester koostöös Viljandi Muusikakooli ja Bert Lange
leriga filmimuusika ühisprojekti „Teeme kino duubel 2“, mille kont
serdid on koroonaviirusest tulenevalt kahel korral edasi lükatud, kuid
toimuvad loodetavasti Viljandis ja Tartus 2022. aasta aprillis.
Orkestri olulisemad esinemised 2021. aastal:
•

Eesti lipu päeva kontsert ERMis 4. juunil;

•

Autovabaduse puiestee kontsert „Kesksuve jõuluootus” 25. juulil;

•

Advendikontsert „Pühad saabuvad linna” Tartu Peetri kirikus
(külalisdirigent Bert Langeler) 28. novembril;

•

TTK kontsert-jumalateenistus Tartu Pauluse kirikus koos TTK
YCBga 21. detsembril;

•

17 kontserti Eesti erinevaid paikades seoses Vanasõidukite
Suursõiduga 2021 19.-23. juunil;

•

4 kontserti Hiiumaa XV Puhkpillipäevad 6.-8. augustil;

•

Kontsert „Puulpääva hakatusmäng” Eduard Tamme nim Võru
Puhkpillifestivalil 14. augustil;

•

Esinemised Tartu Tamme Gümnaasiumi aktustel.
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Tallinn Brass Academy
Dirigent: Aavo Ots
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
1986. aastal Aavo Otsa initsiatiivil asutatud vaskpilliorkester Brass
Academy on välja kasvanud 1981. aastal loodud Tallinna Muusika
keskkooli vaskpilliansamblist. 30 aasta jooksul on selles mänginud
paljud vaskpilliõpilased, kes on tänaseks end juba professionaalina
tõestanud. Traditsiooniliselt musitseerivad orkestris koos Tallinna
Muusikakeskkooli õpilased ja EMTA tudengid. Õppeprotsessi ja heli
salvestuste kõrval luuakse võimalusi esinemispraktikaks, sealjuures
ka välismaal. Nii on esinetud mitmel korral Hamburgis (Saksamaa),
Tamperes ja Lieksa Vaskpillinädalal (Soome), Peterburis ja Vilniuses.
Meistriklasse on läbi viinud prof Viktor Sumerkin, prof Juri Bolšijanov
(Venemaa), Niels-Ole Bo Johansen (Taani), Patrick Lehmann (Šveits),
Steven Verhaert (Belgia) jt. 1998. a valmis CD, mis andis läbilõike
ansambli repertuaaris sel ajal mängitud teostest kuni 1998. aastani.
2017. aastal sai kollektiiv uue nime Tallinn Brass Academy. Samal
aastal andis orkester täispika kontserdi „Muusikat viiest sajandist“
Estonia kontserdisaalis. Esiettekandes kõlas helilooja Ülo Kriguli teos
„Kolm kõla“.
2021. aasta oktoobris ilmus Aavo Otsa Muusikastuudio väljaandel
Tallinn Brass Academy DVD „Vivat Brass!“, millel orkester esitab lisaks
maailmaklassikale ka Harri Otsa, Ülo Kriguli ja Mart Siimeri teoseid.
2021. aasta olulisimaks sündmuseks oli Salvadore Chulia Hernan
deze (Hispaania) teose „Suite – Homenaje para Aavo Ots“ maailma
esiettekanne 18. septembril EMTA suures saalis. Teose esitas Tallinn
Brass Academy, solist Ernesto Chulia Ramiro (trompet, Hispaania),
dirigent Aavo Ots. Teos tuli ettekandele ka 19. septembril Estonia
Kontserdisaalis toimunud puhkpillimuusika galal „ Aavo Ots 70“ (diri
gent Jaan Ots).
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Tallinna Tehnikaülikooli
Puhkpilliorkester
Dirigendid: Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestril on traditsiooniliselt olnud
ca 25 esinemist aastas, sh kontserdid Tallinna Vanalinna päevade
pealaval Raekoja platsil, esinemised ülikooli aktustel, tantsumängud,
rongkäigud jne.
Viimasel ajal on orkestri tegevus olnud häiritud COVID-19 levikust,
seega on ka ülesastumisi kahjuks olnud tavalisest vähem.
Orkestri olulisemad esinemised 2021:
•

„Filmimuusika kontsert“ Kohtla-Järve Kultuurikeskuses 9. oktoob
ril, kus tegid kaasa näitlejad Liia Kanemägi ja Erki Aule, tantsu
stuudio Viis Tähte ning David O’Brock;

•

I koht Pärnu-Jaagupis toimunud Laulu- ja Pillilahingus koos sega
kooriga Vox Populi 12. septembril;

•

Esinemine Tallinna Vanalinna Päevade kontserdil Raekoja platsil
14. augustil, kaasa tegid David O’Brock, tantsustuudiod Zahira
ja Free Flow;

•

Peotantsumuusika õhtu Rae peotantsukoolis 10. detsembril;

•

Tantsumuusika Laagna Gümnaasiumi ballil 16. detsembril.
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JANNE FRIDOLIN
Esitaja: segakoor Vox Populi
Janne Fridolin (1976) on segakoor Vox Populi asutaja, kunstiline juht ja
dirigent. Ta on Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori ja poistekoori
dirigent, Tallinna Rahumäe Põhikooli laste- ja mudilaskooride diri
gent ja muusikaõpetaja ning Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise
osakonna dirigeerimise ja partituuri lugemise õpetaja.
Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2003. aastal
muusikapedagoogika erialal (dots Ene Kangron) ning 2009. aas
tal koorijuhtimise erialal cum laude (prof Ants Üleoja). 2017. aastal
omistati talle filosoofiadoktori kraad (Tõnu Kaljuste, Anne Türnpu).
Tal on koorijuhi 7. taseme kutsekvalifikatsioon.
Janne Fridolin on pälvinud mitmeid erinevaid tunnustusi:
•

2002 Heino Kaljuste nimelise fondi stipendium;

•

2011 Aasta noor dirigent (Eesti Kooriühing);

•

2012 Parim dirigent Freamunde rahvusvahelisel koorikonkursil
Portugalis;

•

2013 Aasta dirigent-muusikaõpetaja (Eesti Kooriühing);

•

2017 Parim Grand Prix’ vooru dirigent rahvusvahelisel koorifes
tivalil Riminis;

•

2019 Uno Järvela nimeline stipendium;

•

2020 Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali koorimuu
sika aastapreemia;

2021. aastal juhatatud kontserdid:
•

Rahumäe Põhikooli lastekoori jõulukontsert 22. detsembril;

•

Segakoor Vox Populi jõulukontserdid „Lähedal“ koostöös Ingeri
ja Valter Soosaluga (harpejji) 20. detsembril Niguliste kirikus ja
21. detsembril Eesti Rahva Muuseumis;

•

Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori ja noortekoori jõulukont
sert Mustpeade majas 19. detsembril;

•

Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori esinemine Tallinn 2021
koorikontserdil Mustpeade majas 5. novembril;
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•

Segakoor Vox Populi kontserdid Huartes ja Borjas (Hispaania)
31.10-1.11;

•

Segakoor Vox Populi kontsert „Vaikuse vägi” Niguliste kirikus
19. oktoobril;

•

Segakoor Vox Populi kontsert „Juured“ Kaarli kirikus 1. oktoobril.

Konkursid 2021. aastal:
•

I koht XV Halinga Puhkpillifestivali Laulu- ja Pillilahingus koos
Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga (segakoor Vox Populi);

•

Segakoor Vox Populi osalemine rahvusvahelisel koorikonkursil
Tolosas (Hispaania).

Janne oli ka 20. juunil Tallinna Botaanikaias toimunud Eesti Koori
ühingu aastakontserdi kunstiline juht ning töötas 2023. aastal toi
muva noorte laulupeo kunstilises meeskonnas (ta on poistekooride
liigidirigent). Ta on valitud ka 2022. aastal toimuva V Nõmme laulu- ja
tantsupäeva laste- ja mudilaskooride liigijuhiks
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ULRIKA GRAUBERG
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Ulrika Grauberg lõpetas 1986. aastal Georg Otsa nim Tallinna Muu
sikakooli muusikapedagoogi ja koorijuhi erialal. 1986-1992 õppis
ta Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koorijuhtimist, 2007-2009
omandas Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses tantsuõpetaja
eriala.
Grauberg on väga tegus Haapsalu laulu- ja tantsuõpetaja. 2001. aas
tal asutas tütarlastekoori Canzone, 2006. aastal Haapsalu Kammer
koori ja 2009. aastal tantsurühma Läki Tantsule.
Praegu juhendab ta Canzone ettevalmistuskoori, lastekoori ja neidude
koori, Haapsalu Kammerkoori ning seitset Läki Tantsule tantsurühma.
Kahjuks jäid ka Canzonel viirusolukorra tõttu mitmed 2021. aastaks
planeeritud sündmused ära: EV aastapäeva kontsert Toomkirikus
ning osalemine Euroopa laste- ja noortekooride festivalil Eurotreff
2021 Wolfenbüttelis.
2021. aastal toimunud olulisemad sündmused Ulrika Graubergi
juhatusel:
•

EV taasiseseisvuse 30. aastapäevale pühendatud kontsert
„Öölaul“ Haapsalu toomkirikus 20. augustil, esinesid Canzone
koorid, Haapsalu kammerkoor, saatemuusikud, Haapsalu rütmid;

•

Canzone 20. juubelikontsert „Laula elu ilusaks“ Haapsalu Kutse
hariduskuskuse saalis 2. oktoobril, kaasa tegid saatemuusikud
ja Läki Tantsule tantsijad;

•

Canzone advendikontsert „Vaikuslaul“ Haapsalu toomkirikus
27. novembril, kaasa tegid keelpillikvartett ja saatemuusikud;

•

Tütarlastekoori Canzone osalemine Eesti Naislaulu Seltsi poolt
korraldatud neidudekoori kontserdil „Südame hääl“ Helsingi Alp
pila kirikus 17. detsembril.

Ulrika Grauberg korraldab oma kollektiivide kontserte Haapsalus
aastaringselt, kaasates kohalikke muusikuid, kellega tal on pikaaegne
koostöö. Koorikontsertidel on dirigentidena üles astunud ka Canzone
vilistlased.
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KÜLLIKE JOOSING
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Küllike Joosing on kolme koori dirigent ja kunstiline juht:
•

Tartu Üliõpilassegakoor alates 2010

•

Kammerkoor Helü alates 2009

•

Põlva Gümnaasiumi noortekoor alates 2016.

2021. aasta esimene pool möödus keerulistes oludes, kuid Küllikese
kooride tegevus ei katkenud hetkekski: proove viidi läbi sõltuvalt
piirangutest nii Zoomi vahendusel kui ka väikestes gruppides. Alates
märtsist toimusid regulaarselt ka nn muusikaminutid, mille käigus
tutvustati muusikaajalugu, õpetati nooditundmise aluseid, tutvustati
õpitavate koorilaulude heliloojaid ja teksti autoreid. Lisaks toimusid
kohtumised Zoomi vahendusel helilooja Mariliis Valkoneni ning hääle
seadja ning EFK laulja Olari Viikholmiga.
Alates juunist oli kooridel võimalus jälle koos käia. Tänu sellele said
juuni alguses Tartu Üliõpilassegakooriga oma lõpueksameid teha
kaks noort koorijuhti: 9. juunil andis koorijuhtimise kontserteksami
Liis Rull (Karin Herne õpilane Tartu Elleri nim muusikakoolis) ning
5. juunil osales koor Helen Allikvee bakalaureuseeksamil EMTA-s.
Juunis ja detsembris salvestas kammerkoor Helü oma esimese CD
materjali Palamuse kirikus. Plaat peaks valmima 2022. aasta esimeses
pooles ja sisaldab eesti heliloojate loomingut.
12. ja 19. septembril toimusid kammerkoor Helü kontserdid koos
Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kammerkooriga Tartu Pauluse
kirikus ning Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus. Kontserdil esitati koos keel
pillikvartetiga Prezioso Mariliis Valkoneni teos „Lendutõus“.
22.-23. oktoobril toimusid kammerkoor Helü ja segakoori Huik kont
serdid „Missa Salve Regina“ Tartu Pauluse kirikus ning Tallinna Jaani
kirikus. Kontsertidel kanti ette prantsuse helilooja Yves Castagnet’
„Missa Salve Regina“ ning Cyrillus Kreegi viis Taaveti laulu. Missat
juhatas segakoori Huik dirigent Ingrid Roose ning Taaveti laule Kül
like Joosing.
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24. septembril osales Tartu Üliõpilassegakoor Viljandis toimunud
„Koorivisioonil“. Üritus toimus esmakordselt ning seal esitati koori
muusika uudisloomingut, mida hindas žürii. Tartu Üliõpilassegakoor
esitas seal Kristo Klausi a cappella kooriteose „Armsam, unistame“,
mis loeti esikoha vääriliseks.
24. oktoobril osales Tartu Üliõpilassegakoor Eesti Segakooride Liidu
esinduskoorina juubelikontserdil „Eesti Lauljate Liit 100“ EMTA
kontserdi- ja teatrimajas. Novembrisse oli planeeritud osalemine
rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2021“, mis keeruliste olude
tõttu kahjuks edasi lükkus.
Küllike Joosing osaleb aktiivselt tulevase Uma Pido muusikalises
meeskonnas, on Eesti Segakooride Liidu ning Eesti Kammerkooride
Liidu juhatuse liige ning alates 2017. aastast ka Eesti Kooriühingu
muusikanõukogu liige.
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KUNO KERGE
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Kuno Kerge (1988) alustas muusikaõpinguid Võru Muusikakoolis,
õppides trompetit Helmut Kostabi klassis. 2011. a lõpetas ta Heino
Elleri nim Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal (õp Alo Ritsing),
2017. a sai magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast koori
juhtimise erialal (prof Ants Soots) ning täiendas end orkestridirigee
rimises (prof Tõnu Kaljuste). Praegu õpib ta EMTAs klassikalist laulu.
2011. aastal omistati Kunole Richard Ritsingu nim õppestipendium,
2016. aastal Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendium ning 2018.
aastal nimetati ta Aasta nooreks dirigendiks.
Kuno Kerge on juhatanud Eesti Metsatöötajate meeskoori Foresta
lia ja ERRi segakoori. 2012. aastast töötab ta Tartu Akadeemilise
Meeskoori (TAM) juures, al 2017 peadirigendina. Lisaks juhendab ta
Virumaa poistekoori (al 2015), on Tallinna Poistekoori abidirigent ja
hääleseadja (al 2018) ja EMLS üle-eestilise noormeestekoori peadi
rigent (al 2019). Tema juhatusel on TAM edukalt esinenud mitmetel
Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel. Alates 2018 on Kuno Heino
Elleri nim Tartu Muusikakooli koorijuhtimise eriala õpetaja.
Kuno Kerge on juhatanud meeskoore XII noorte laulupeol „Mina jään”
2017 ja XXVII üldlaulupeol „Minu arm” 2019. Ta oli XVIII üliõpilaslau
lupeo Gaudeamus 2018 kunstine juht. Kuno on valitud 2023. aastal
toimuva noorte laulupeo „Püha on maa“ noormeestekoori liigijuhiks
ning on üks 2022. aastal toimuva ENLS ja EMLS ühise laulupäeva
„Kodu(l)ootus“ kunstilisi juhte (koos Külli Kiivetiga).
2021. aastal toimunud olulisemad muusikalised sündmused Kuno
Kerge juhatusel:
•

Virumaa poistekoori traditsioonilised jõulukontserdid Lehtse Kul
tuurimajas ja Rakvere Kolmainu Kirikus (detsember);

•

Tallinna 21. Kooli jõulukontsert Kaarli kirikus 16. detsembril;

•

Tallinna Poistekoori traditsioonilised jõulukontserdid Niguliste
kirikus 5. ja 11. detsembril;

•

EMLS üle-eestilise noormeestekoori kontserdid 11. septembril
Padise kloostris ning 7. augustil Lohusuu kirikus ja koolis;
39

•

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori ja Tartu Akadeemilise Mees
koori traditsiooniline jõulukontsert Tartu Ülikooli aulas 17. det
sembril;

•

Kontsert „Gustav Ernesaks 113“ Tallinna Lauluväljaku klaassaalis
12. detsembril, esinesid Võru Kesklinna Kooli ja Võru Muusikakooli
poistekoor, Võru meeskoor ja Koor Tempera, EMLS üle-eestiline
noormeestekoor ja poistekoor KALEV, Tallinna Ülikooli Meeskoor
ning tantsijad tantsurühmast Seltskond Vilistlased;

•

Esinemine Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tseremoonial
Tartus (TAM);

•

Esinemine Tartu Ülikooli õppeaasta avaaktusel 30. augustil (TAM);

•

Esinemine juubelikontserdil „Eesti Lauljate Liit 100“ EMTA suures
saalis 24. oktoobril.

40

KÜLLI LOKKO
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Külli Lokko CV-sse mahub aastakümnete pikkune töö erinevate lasteja noortekooridega, 33 välisreisi ja nende korraldamine neljas erine
vas maailmajaos, 38 võistluskategooriat erinevatel rahvusvahelistel
koorikonkurssidel ning sajad kontserdid Eestis ja kaugemal. Täna
on Külli vedada E STuudio Koorikool, mis loob mitmeid võimalusi
sadadele Lõuna-Eesti lastele tegelemaks koori- ja soololaulu, tantsu,
näitekunsti, pilliõppe ja fotograafiaga jne.
Lisaks on Külli Elleri muusikakooli neidudekoori ning E STuudio Kam
merkoori dirigent.
E STuudio noortekoor on 2021. aastal valitud üheks Tartu linna esin
duskooriks.
Külli Lokko olulisemad tegemised 2021. aastal:
•

Koondlastekoori loomine E STuudio koori- ja tantsukooli juurde;

•

Muusikavideo valmimine Heini Vaikmaa laulule „Luigelaul“
E STuudio tütarlastekooriga;

•

Elleri tütarlastekoori 10. sünnipäeva kontserdi „Kõik muutub
lauluks“ ettevalmistamine ja läbiviimine 3. oktoobril Eesti Rahva
Muuseumis koos muusik Arno Tamme ja kammermuusikutega.
Kontsertprogramm koosnes suures osas eesti heliloojate teostest
(Pärt Uusberg, Tõnu Kõrvits, Ester Mägi, Veljo Tormis jne);

•

Lennuakadeemia kammerkoori loomine koos Patrik Sebastian
Undiga;

•

E STuudio noortekoori (praegu kammerkoor) osalemine Tartu
linna päevaks valminud Tiit Kikase lühiooperi „Ööbik ja üliõpilane“
ettekandel 10. augustil Vanemuise kontserdimajas koos Pärnu
Linnaorkestriga (dirigent Kaspar Mänd, koormeister Külli Lokko);

•

E STuudio koori- ja tantsukooli kontsert „Koidukuma“ koos
ansambliga Mahavok Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevaks
21. augustil Padise kloostris, kavas Heini Vaikmaa laulude koori
seaded;

•

Elleri tütarlastekoori ja E STuudio kammerkoori (endine E STuudio
noortekoor) esinemine advendikontserdil Tartu Pauluse kirikus
5. detsembril;
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•

E STuudio koori- ja tantsukooli kooride kontsert koos Birgit Sar
rapiga Vanemuise kontserdimajas 6. detsembril.

Vaatamata keerulisele ajale on Külli Lokko suutnud leida oma koo
ridele mõtestatud tegevust hoidmaks järjepidevust ja motivatsiooni
nii koolijuhi kui ka dirigendina.
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VERONIKA PORTSMUTH
Esitajad: Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kammerkoor
ja popkoor
Veronika Portsmuth on EMTA doktorantuuri lõpetanud tegus dirigent,
kes on juhatanud mitmeid erinevaid koorikollektiive (nii professionaal
seid kui amatööre), töötanud pedagoogina TMKKs ja EMTAs, olnud
noorte laulupeo kunstiline juht, laulupidude dirigent ning Eesti Koori
ühingu mentor, kutsunud ellu erinevaid muusikaprojekte ja lavastusi
ning juhtinud pikaaegselt esimehena Eesti Segakooride Liidu tööd.
Alates 2017. aastast on Portsmuth pühendunud omanimelise koori
akadeemia tegevusele, kus tegeletakse lisaks koorilaulule ka teadliku
laulja koolitamisega ning avardatakse koorilaulja musikaalsust läbi
innovaatilise metoodika. Ta on akadeemia kontsertkoori, kammerkoori
ja popkoori kunstiline juht ja peadirigent.
Hoolimata viirusest tingitud piirangutest on Portsmuth leidnud või
malusi kooride tegevust jätkata. 2021. aastal innustas ta nii läbi Eesti
Segakooride Liidu kui ka omanimelise kooriakadeemia koore töötama
digitaalsete kanalite kaudu. Selleks korraldas ta nii Zoom-koolitusi kui
ka oma kollektiividega Avatud Kooriproovi, näitlikustamaks online-
kooriproovi võimalikke elemente ning töövõimalusi.
2021/2022 hooajal on lõppemas Veronika Portsmuthi magistriõpin
gud Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias innovaatilise kooridiri
geerimise erialal (prof Jim Daus Hjernøe). Kooriakadeemia popkooris
saab ta õpitut praktiseerida ja juurutada.
2017. aastal sai alguse VPKA kontsertkoori korraldatav Suur Aasta
lõpukontsert, mis on publikuni toonud mitmeid vokaal-sümfoonilisi
suurvorme. Kontserdid on eriliseks muutnud koostöö eesti jazzmuu
sikutega, kes on andnud oma ainulaadse värvi teoste ettekannetele
(2017 Bachi „Magnificat“ ja Peedu Kass, 2018 Mozarti Kroonimis
missa ja Kristjan Randalu, 2019 Händeli „Messias“ ja Mingo Rajandi).
2021. aastal kanti ette Kreegi Reekviem koos Ulla Kriguli ning Rolf
Roosaluga. Kontsertide toimumiskohaks on alati Tallinna Kaarli kirik
ning kahel viimasel korral on suurkontsert viidud ka Jõhvi Kontser
dimajja (2019) ning Pärnu Kontserdimajja (2021).
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Alates 2007 kuulub Veronika Portsmuth Eesti Segakooride Liidu
juhatusse, alates 2009 oli ta ESLi aseesimees ja KÜ muusikatoimkonna
liige, 2013. aastast on ESLi esimees. Selle aja jooksul on koostatud
ja kinnitatud arengukavad 2014-2020 ning 2020-2025. Samuti on
algatatud uusi arendustegevusi ning sündmuste sarju, sh koorilauljate
suvekool Haapsalus. 2021. aastal kanti seal ette Mozarti Requiem
Tõnu Kaljuste juhatusel, Veronika oli koormeister. 2021. aasta sep
tembris sai tema ideena alguse koorimuusika ja kooriseadete festival
KOORIVISIOON, mille eesmärgiks on elavdada ja julgustada koori
muusika ja -seadete loojaid ning tuua publikuni uut eesti muusikat.
Veronika Portsmuthi olulised tegemised dirigendina 2021. aastal:
•

Kooriakadeemia (KA) kammer- ja kontsertkoori kontsert-tuur
Halliste, Lihula ja Kuressaare kirikutes koos saksofonikvartett
Quattro Quarti ning Raun Juurikasega oktoobris, kavas Kristo
Matsoni ja Urmas Sisaski looming (sh esiettekanded);

•

KA popkoori kontsert „Lumevärv“ Nõmme Kultuurikeskuse saalis
detsembris;

•

KA kammerkoori I koht rahvusvahelisel koorikonkursil Varssavis
2020. aasta lõpus;

•

KA kammerkoori osalemine Eesti Kammerkooride Festivalil
oktoobris;

•

KA kammerkoori osalemine muusikali „Lotte ja vana õunapuu
saladus“ ettevalmistusprotsessis, esitus lükati edasi 2022. aasta
kevadesse;

•

KA kammerkoori kontsert „Palve” eesti koorimuusikaga Hanila
Pauluse kirikus juunis;

•

KA kammerkoori osalemine EKKL kontserdisarja „Kuulajale” kont
sertidel Tartus ja Tallinnas, kus kanti ette Sisaski Eesti missa koos
Raun Juurikasega.

Alates 2021. aasta septembrist töötab Portsmuth Virtsu koolis
1.-9. klassi muusikaõpetajana.
2021. detsembris algas tema koostöö kammerkooriga Voces Tallinn.
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ÕNNE-ANN ROOSVEE
Esitajad: Nõmme Kultuurikeskuse noorte naiste koor
KEVAD, naiskoor Nõmme, tüdrukutekoor Nõmmelill,
tütarlasteansambel Fiore.
Õnne-Ann Roosvee on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli koorijuh
timise ning Tallinna Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal.
2005. aastal omandas ta Eesti Muusikaakadeemias magistrikraadi
kooridirigeerimises. Talle on omistatud 6. kutsekategooria.
Aastate jooksul on Õnne-Ann juhatanud mitmeid koore, olnud
kontsertmeister ning solist:
•

Tallinna Pedagoogilise Instituudi Segakoor 1988-1990;

•

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor 1997-2012;

•

Eesti Koorijuhtide Naiskoor 2001-2016;

•

Lasteekraani Muusikastuudio mudilas-, laste- ja kontsertkoor
(2010-2015).

Nende kooridega on ta saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti nii Eesti
kui ka rahvusvahelistel konkurssidel.
Veel on ta juhatanud Püha Miikaeli kooli koore.
Õnne-Ann on juhatanud naiskoore Eesti Naislaulu Seltsi laulupäe
vadel, olnud interpreedina kaastegev 17 CD-l ja 7 DVD-l, juhatanud
mitmeid esiettekandeid (Tõnu Kõrvits, Pärt Uusberg, Andres Lemba,
Hideyuki Nishimura, Andres Vahisalu, Ester Mägi, Tiina Kiilaspea,
Urmas Sisask, Piret Rips-Laul, Urmas Lattikas, Mari Amor, Toomas
Rull, Johanna Kivimägi), laulnud Maailma Noortekooris, olnud Euroopa
Kooriakadeemia projektijuht, koormeister ja laulja ning Klassikaraadio
mittekoosseisuline toimetaja. 28 aastat on ta töötanud kontsertmeist
rina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Praegu on Õnne-Ann Nõmme Kultuurikeskuse tüdrukutekoori
Nõmmelill ja noorte naiste koori Kevad peadirigent ning naiskoori
Nõmme abidirigent, samuti juhendab tütarlaste ansamblit Fiore, laulu
soliste ning klaveriõpilasi. 2020. aastal võitis Kevad Eesti Kammer
kooride Festivali C-kategoorias esikoha ja Õnne-Ann Roosvee sai
dirigendipreemia. Kevad valiti ka Eesti Naislaulu Seltsi Aasta nais
kooriks 2020.
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Vaatamata ebastabiilsele olukorrale ei jäänud möödunud aastal ära
ühtki Õnne-Anni juhendatavate kollektiivide proovi: lauldi nii veebis
kui proovisaalis. Koori tegemisi kajastavad Facebook ja Instagram,
möödunud aastal avati ka oma Youtube’i kanal.
Õnne-Ann Roosvee olulised tegemised dirigendina 2021. aastal:
•

Esinemine Eesti lipu päeval Toompeal 4. juunil koos Kaitseväe
orkestriga, dirigendid Õnne-Ann Roosvee ja Simmu Vasar (Kevad);

•

Esinemine N. von Glehni 180. sünniaastapäeva tähistamise üri
tustel juunis (Kevad);

•

III koht nais- ja meeskooride kategoorias rahvusvahelisel Leonardo
da Vinci nimelisel koorikonkursil Firenzes (Kevad, video vahendusel);

•

Kaarel Orumägi ja Joel Markus Antsoni uudisteose „Ükskord nii
kuinii“ videosalvestus Lauluväljakul koos ENSK-ga juulis-augustis
(Kevad);

•

Lühivideo „Permission to Dance“ salvestamine Lauluväljakul üle
maailmse BTS-i tantsuvideote festivali jaoks augustis (Kevad);

•

Osalemine Vaba Rahva Laulul Rakvere vallimäel 20. augustil
(Kevad);

•

Osalemine maailmakoristuspäeval „Laulame Eestimaa puhtaks“
septembris (Kevad);

•

Osalemine Tele2 reklaamiklipi ning Kanal2 telesarja „Kümnest
kümme“ ühe osa salvestustel septembris (Kevad);

•

Esinemine Nõmme Põhikoolis muusikapäeva kontserdil 1. oktoobril
(Nõmmelill);

•

Isadepäeva kontsert Nõmme Kultuurikeskuses novembris (Kevad,
Nõmmelill, Fiore);

•

Esinemine ENLS poolt korraldatud isadepäeva kontserdil Estonia
kontserdisaalis novembris (Kevad);

•

Esinemine Nõmmel I advendi küünla süütamisel novembris (Kevad);

•

Traditsiooniline Kultuurikeskuse kooride ühiskontsert Nõmme
Rahu kirikus detsembris (kunstiline juht Õnne-Ann Roosvee).

Lisaks dirigenditööle on Õnne-Ann tegev mitmete kooride juures
kontsertmeistrina.
2019 pälvis ta Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia
ja 2020 rahvakultuuri sihtkapitali tunnustuspreemia.
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TIIU TIKKERBER
Esitaja: Tapa Valla Kultuurikeskus
Tiiu Tikkerber on õppinud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja
Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Alates 1976. aastast on ta tööta
nud muusikaõpetajana, 1980. aastal asutas Lehtse kammerkoori ja
on tegutsenud selle dirigendina aastakümneid.
Koor on tähistanud oma sünnipäevi suurejooneliste kontsertide või
etendustega, kus Tiiu on olnud peamine organiseerija, dirigent, muu
sikajuht ja kaaslavastaja: 1996 Hermanni „Uku ja Vanemuine“, 1998
Sisaski „Kuri kuningatütar“, 2006 Rodgersi „Oklahoma“, 2011 Beneši
„Haljal aasal“, 2016 Schwartzi „Pagariproua“. Viimane, Lehtse Kam
merkoori 40. sünnipäevaks ette valmistatud Kõrveri operett „Ainult
unistus“ tuli välja Lehtse kultuurimajas 2021. aasta oktoobris.
Aegade jooksul on Lehtse Kammerkoor osalenud erinevatel konkurssidel
ja festivalidel nii kodu- kui välismaal, esinenud valla ja maakonna sünd
mustel. Selle kõige taga on Tiiu visa, oskuslik ja nõudlik töö koorijuhina.
Tiiu Tikkerber on ennast pühendanud laste muusikalisele harimisele
ja õpetamisele juba üle 40 aasta, sellest oma kodukohas üle 35 aasta.
Koolis töötades on ta pidevalt juhendanud laste- ja mudilaskoore, mis
on aastakümneid kuulunud I kategooria kooride hulka. Ta on olnud
Tapa valla laste- ja poistekooride dirigent, samuti Virumaa poistekoori
dirigent. Tiiu koorid on käinud kõigil üld- ja noorte laulupidudel.
Koolis on Tiiu juhendanud paljusid pilliõppe ja ansamblilaulu ringe.
Tema kutsus ellu Väikekoolide Muusikafestivali, mis 2022. aasta keva
del toimub Lehtses juba viiendat korda, ning on 14 aasta jooksul
osalenud ka Tapa valla muusikapäevade korralduses. Oma õpilastega
on ta aegade jooksul tulemuslikult esinenud muusikaolümpiaadidel
nii maakonnas kui vabariigis.
Tiiu Tikkerber on olnud Lääne-Virumaa aasta õpetaja nominent, päl
vinud Tapa valla teenetemärgi 2017 ja tänukirja 2020.
Ilma Tiiu osaluseta ei toimu ühtki kultuuriüritust Lehtse koolis ja kul
tuurimajas ega Tapa vallas. Ta on aastakümnete jooksul õpetanud
nii lapsi kui ka täiskasvanuid pidama lugu oma kodukoha kultuurist,
ajaloost ja traditsioonidest, samas ise neid juurde luues ja täiendades.
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REEDA TOOTS
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Reeda Toots (1961) on lõpetanud EMTA näitleja (1984) ja sealse
magistrantuuri teatripedagoogika (2014) erialal, töötanud näitleja,
lavastaja ja teatripedagoogina ning jõudnud koorimuusika juurde koos
NUKU koori loomisega. On lavastanud lisaks NUKU koori kontsertidele
mitmete teiste Eesti kooride kontserte ning mitmeid kooride suurü
ritusi (sh koorimuusika aastapreemiate gala). Lisaks NUKU koorile
on Reeda kammernaiskoor Lu dirigent.
NUKU koori (loodud 2010) repertuaari moodustab peamiselt Eesti
kaasaegne koorilooming. Aastate jooksul on koor teinud mitmeid
teatraalseid kontsertetendusi ning salvestanud kaks plaati: „Nukkude
laulud” ja „Kalevipoeg”. NUKU koori loomingu aluseks on koorilaul
kui lugude jutustamise viis, kontsertetendustel räägitakse ja liigu
takse lisaks laulmisele. NUKU koor on osalenud konkurssidel Eestis
ja välismaal ning saavutanud auhinnalisi kohti, laulnud lisaks Eestile
ka Itaalias, Kanadas, Šotimaal, Prantsusmaal, Valgevenes, Poolas.
2021. aastal tõid Reeda ja NUKU koor välja Siim Aimla/Jürgen Rooste
„Libahundi“, millega anti kokku 5 etendust Tallinnas, Tartus, Rakveres
ja Pärnus juunist oktoobrini. Juulis esineti kontsertidega „Kes annaks
inimesele tagasi jõed ja metsad” Hanila ja Pöide kirikus ning korraldati
suvine koorilaager Pähklil Esiveres. Sügisel esineti Kirjandusfestivalil
lauludega Aimla/ Kreutzwaldi „Kalevipojast“ (11.09.2021) ning osa
leti Reeda juhtimisel Vaba Lava koorietenduses „Liustikud“ (pooled
lauljad NUKU koorist), millega esineti septembris nii Tallinnas kui ka
Leedu Sirenos festivalil.
NUKU koor on Eesti Kammerkooride Liidu aktiivne liige. 24. oktoobril
esineti liidu esinduskoorina Eesti Lauljate Liit 100 juubelikontserdil, 5.
detsembril tehti kaasa Eesti Kammerkooride Liidu advendikontserdil
„Christmas Dreams”. NUKU koori aasta lõpetas jõulukontsert Rocca
al Mare Vabaõhumuuseumis 18. detsembril.
Varasemast on NUKU koori tegevuste nimekirjas mitmeid kontserte
nii iseseisvalt kui erinevate sarjade raames (kontserdisari „Kuulajale“,
Muusikapäeva programm jne). Mitmeid kordi on lavastatud koo
rietendusi ja viidud neid välismaale: Siim Aimla „Kalevipoega” esitati
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2019. a augustis Šotimaal Edinburghis Fringe festivalil, varasemalt
Veljo Tormise muusikal-kontsertetendust „13 lüürilist Eesti rahva
laulu” Prantsusmaal Avignoni festivalil ning F. Martini „Arieli laule”
kontsertreisil Poolas.
Aktiivselt ja edukalt on osaletud erinevatel võistulaulmistel ja kon
kurssidel: viimati pälviti eripreemia Eesti Kammerkooride Festivalil
(2020), aga ka Eesti Segakooride Liidu võistulaulmisel „Tuljak“ (2015),
Tallinna Rahvusvahelisel koorikonkursil III koht kaaasaegse muusika
kategoorias (2013), Riva Del Garda rahvusvahelisel koorikonkursil
II koht ja parima dirigendi preemia (2012), Viimsi Jazzpop Festivalil
I koht (2011).
Kammernaiskoor Lu sündis endistest Ellerheina tütarlastekoori laul
jatest, kes laulavad koos alates 2014. aasta sügisest. Repertuaaris
on peamiselt eesti heliloojate teosed ning koos on käidud laulupidu
del (2014, 2019), osaletud Eesti Naislaulu Seltsi jõulukontsertidel ja
laulupäevadel. Lisaks kontsertidele kodumaal on kontsertreisid viinud
kammernaiskoori Lu Sortavala laulupeole Karjalas ning Peterburi inge
risoomlaste juurde.
Väljaspool oma koore on Reeda olnud aastate jooksul lavastajaks mit
mete projektide juures: Eesti Kooriühingu aastapreemiate gala, Helena
Tulve kammerooper „It’s Getting So Dark”, Urmas Sisaski „Universumi
armastus“ ning K. A. Hermanni/R. Kangro „Uku ja Vanemuine“ (sega
koor K.O.O.R.). Ta on olnud ka Eesti Naislaulu Seltsi jõulukontserdi ja
isadepäeva kontserdi kunstiline juht.
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PÄRT UUSBERG
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Pärt Uusberg (1986) on noor Eesti helilooja ja koorijuht, kes sündis
Raplas kultuurilembelisse perekonda. 2009. aastal lõpetas ta G. Otsa
nim Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimise eriala (õp Heli Jürgenson),
2012. aastal omandas bakalaureusekraadi (dots Tõnu Kõrvits) ning
2014. aastal magistrikraadi (dots Tõnu Kõrvits, prof Toivo Tulev)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias heliloomingu erialal. 2018. aastal
lõpetas Uusberg õpingud sama kooli kooridirigeerimise magistriõppes
(prof Tõnu Kaljuste).
2011 pälvis ta Veljo Tormise nimelise preemia, 2012 ja 2018 Aasta
koorihelilooja tiitli ning 2014 Gustav Ernesaksa nimelise stipendiumi
kooriliikumise edendamise eest. 2016. aastal omistati talle Vabariigi
Presidendi noore kultuuritegelase preemia ning 2018. aastal esimene
Tõnu Kaljuste nimeline stipendium.
Pärt Uusbergi olulisemad tegemised dirigendina 2021. aastal:
•

Kontserdid „Mõtisklused” kammerkooriga Head Ööd, Vend (eesti
luuletajate tekstidele loodud Uusbergi enda muusika) 10. juulil
Hanila Kirikus, 11. juulil Harju- Madise kirikus, 24. augustil Kaarma
kirikus, 19. septembril Rapla kirikus;

•

Kontserdid „Sina oled rahu rahussa“ 6. novembril Pärdi keskuses
(kavas Palestrina Missa brevis ning esiettekandel Uusbergi koori
teosed „Sina oled rahu rahussa“ Kareva tekstidele ja „Unelund…“)
ja 7. novembril Niguliste kirikus (HÖV, kammerorkester);

•

Uusbergi jõuluoratooriumi „Jõululugu“ esiettekanne 16. detsembril
Tallinna Jaani kirikus (HÖV, keelpilliorkester Collegium Conso
nante);

•

Kontserdid „Missa Tagore“ Eesti Filharmoonia Kammerkooriga
(kavas Uusbergi Missa Tagore, Bruckner ja Elgar) 8. detsembril
Viljandi Baptistikirikus, 9. detsembril Tallinna Jaani kirikus, 10. det
sembril Paide kirikus ja 11. detsembril Haapsalu toomkirikus.
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ENDRIK ÜKSVÄRAV
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Dirigent Endrik Üksvärav (1980) on lõpetanud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal Olev Oja juhendamisel
(2004) ning omandanud samal erialal magistrikraadi Hirvo Surva
klassis (2011), ta on õppinud ka trompetit ja metsasarve. 2010. aasta
sügisel asutas ta kammerkoori Collegium Musicale, mis on tema juha
tusel pälvinud kolm korda Aasta koori tiitli ning saavutanud tuntust
ja tunnustust erinevatel rahvusvahelistel sündmustel.
Üksvärav on täiendanud end Neeme Järvi, Jorma Panula, Eri Klasi,
Paavo Järvi jt meistriklassides. 2012 alustas ta lauluõpinguid Haagi
Kuninglikus Konservatooriumis, 2014. aastast magistriõppes. Tema
õppejõud olid tunnustatud lauljad Peter Kooij, Michael Chance ja Jill
Feldmann. Aastast 2012 on Endrik Üksvärav Pühalepa muusika
festivali kunstiline juht. Viimaste aastate jooksul on ta astunud regu
laarselt solistina üles nii Eestis kui ka Hollandis. Lauljana on ta teinud
koostööd dirigentidega nagu Frans Brüggen, Daniel Reuss, Barbara
Hannigan, Tõnu Kaljuste, Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra, Peter van
Heyghen, Hidemi Suzuki, Tan Dun, Simon Carrington jt.
Dirigendina on ta juhatanud NFM Leopoldinum Kammerorkestrit
(Poola), Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit, Eesti Sinfoniettat, Corelli
Barokkorkestrit, Klaaspärlimäng Sinfoniettat, samuti mitmeid projekti
koosseise. 2020. aastal asutas ta Hiiumaa Kammerorkestri (HIKO).
Dirigendina on ta seisnud ka Madalmaade Kammerkoori ja Cappella
Amsterdami ees. 2018. aastal tunnustas Hollandi kuningas Wil
lem-Alexander Endrik Üksväravat silmapaistva ühiskondliku tegevuse
eest ordeniga. 2019. aastal tegi ta debüüdi üldlaulupeo dirigendina
juhatades valiksegakoore.
2021. aasta oli Collegium Musicale ja Endrik Üksvärava jaoks eriline –
vaatamata koroona-ajale anti kontserte kõigis Eesti 15 maakonnas.
Aasta alguses oli suurepärane võimalus teha koostööd kunstnik Flo
Kasearuga, kelle näituseks telliti Üksvärava initsiatiivil Sander Möl
derilt uudisteos „Elust välja lõigatud“ (sama oli ka näituse pealkiri).
Erki Pärnoja „Anima Mea“ plaadiesitluskontsert toimus tulenevalt
pandeemia-olukorrast online’is. Aasta jooksul salvestati Collegium
Musicalega ka Erkki-Sven Tüüri koorimuusika-albumi materjali.
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Aasta tõi ka kontserttuurid Taani, Poola ja Tšehhi; samuti Saksamaale,
kus Üksvärav juhatas Hollandi esinduskoori Cappella Amsterdam.
Lisaks oli ta kaasatud kunstilise juhi ja dirigendina eesti-rootslaste
laulu-ja tantsupeo korraldamisse ja Eesti taasiseseisvumise 30. aasta
päeva kontserdi korraldamisse Tallinna lauluväljakul.
Endrik Üksvärava olulised tegevused dirigendina 2021. aastal:
•

Sander Mölderi uudisteose esiettekanne Flo Kasearu näituse ava
misel Tallinna Kunstihoones 27. jaanuaril (CM);

•

Bachfesti avakontsert (kavas Bachi kantaadid) 22. veebruaril (CM,
Eesti Sinfonietta);

•

Erki Pärnoja „Anima Mea“ plaadiesitluskontsert Ekspressmeedia
online-ülekande vahendusel 3. aprillil (CM);

•

Veljo Tormise „Unustatud rahvad“ Soome-Ugri maailmakongressi
raames Tartus Toomemäel, lavastaja Margus Kasterpalu (CM);

•

Maria Fausti „Maarja missa“ Taani esiettekanne Copenhagen Jazz
Festivalil 3. juulil (CM);

•

Maria Fausti „Maarja missa“ ettekanded Tartus festivalil Klaas
pärlimäng, Kärdlas ja Viljandis juulis ja detsembris (CM);

•

Kontsert Mustvee muusikafestivalil Eesti õigeusumuusikaga
3. augustil (CM);

•

Hiiumaa kammerorkestri kontsert Kärdla kirikus (kavas Tüür ja
Mattiisen) 7. augustil;

•

Pärt Uusbergi „Laurentsiuse lugu“, esiettekanne Pühalepa ja Kuu
salu Laurentiuse kirikutes 8. ja 10. augustil;

•

14. augustil Haapsalus toimunud eestirootslaste laulu- ja tantsu
peo dirigent ja kunstiline juht;

•

Itaalia helilooja Nicola Segatta filmimuusikateose salvestus
15.- 16. augustil (CM);

•

Eesti taasiseseisvumispäev 30 kontsert Tallinna lauluväljakul
20. augustil – dirigent, ettevalmistava töörühma liige;

•

Kontserdid „Pärt ja Pärnoja“ Haapsalus, Tõrvas, Raplas, Tartus
ja Tallinnas augustis (CM);

•

Viis kontserti „Ikos“ Nargenfestivali Pärdi päevade raames
3.-6. septembril (CM);

•

Arvo Pärdi „Kanon Pokajanen“ ettekanne Cappella Amsterdamiga
Bad Gandersheimis (Saksamaa);
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•

CM kontsertreis Poola ja Tšehhi, kontserdid Pärdi muusikaga
11. septembril Ostravas ja 12. septembril Katowices;

•

Muusikapäeva kontsert Solarise keskuses 1. oktoobril (CM);

•

Collegium Musicale 11. sünnipäeva kontsert Tapa kirikus (Pärt
ja Tavener) 3. oktoobril;

•

Kontsert Tallinna Toomkirikus orelifestivalil Reval 7. oktoobril (CM);

•

Collegium Musicale jõulukontserdid Antslas, Põlvas, Kärdlas ja
Sillamäel detsembris.
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AASTA
DIRIGENTMUUSIKAÕPETAJA
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RAILI KAIBALD
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Raili Kaibald töötab alates 2011. aastast Kärdla Muusikakooli sol
fedžo- ja lauluõpetajana, juhatab Kärdla kammerkoori ning alates
2017. aastast ka Kärdla Põhikooli mudilaskoori ja lastekoori.
Nii mudilaskoor kui kammerkoor osalesid 2019. aastal toimunud
üldlaulupeol ja on esindanud Hiiumaad väärikalt kogu tegutsemisaja
jooksul nii kodusaarel kui väljaspool. Lisaks on mitmed Raili poolt
koolitatud õpilased jätkanud lauluõpinguid Tartus ja Tallinnas.
Raili nüüd juba üle kümne aasta kestnud tegevuse võtab väga hästi
kokku kolleegide kirjeldus: „Õpetaja on suure töö ja isikliku eeskujuga
tõstnud koorilaulu olulisele kohale nii koolipere kui kogukonna jaoks.
Ta on nõudlik, kuid oskab rakendada eakohast metoodikat ja hoiab
tihedat suhtlust lapsevanematega. Ta seab kõrgeid eesmärke, mis
ta suure töökuse ja pühendumusega ka saavutab, olles samas oma
õpilasi armastav ja abivalmis kolleeg. Ta on maakondlikul tasandil
tunnustatud koorijuht, kelle arvamusega arvestatakse. Ta ühendab
oma tegevusega erinevaid koorilaulu põlvkondi, juhatab mitmeid
laste- ja täiskasvanute koore. Ta jõuab hallata oma asutuse kodulehte
nii veebis kui sotsiaalmeedias. Lisaks hiilgavatele organisatoorsetele
omadustele on ta ka hinnatud hääleseadja, kelle õpilased on jätkanud
õpinguid mandri muusikaõppeasutustes. Õpetaja tegevus mudilas
koori juhendajana on loonud uue dimensiooni Kärdla Põhikoolis, aga
ka terve Hiiumaa huvihariduses. Ta on tõeline Hiiumaa sool.“
Distantsõppe ajal tegi Raili oma kooridega aktiivset veebitööd. Lisaks
muusikalistele viktoriinidele kujunes eriti harivaks ning huvitavaks
kohtumine Rahvusooper Estonia laulja Triin Ellaga.
Olulisemad muusikalised tegevused 2020-2021 Raili Kaibaldi juhatusel:
•

Lauluvideo salvestamine Arvo Pärdi lastelaulule „Konnad“;

•

Raili kooride kontsert „Pisike puu“;

•

Kärdla Põhikooli „jõulukaardi“ salvestamine;

•

Video salvestamine Tõnis Kõrvitsa laulust „Äpu näärilaul“;
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•

Kammer- ja mudilaskoori esinemine Kärdla kooli sünnipäeva
kontserdil aprillis;

•

Mudilaskoori videosalvestus Kärdla kirikus ja Hausma rannas lau
ludega „Mu süda ärka üles“ ning „Leian tee“ juunis;

•

Mudilaskoori ja kammerkoori esinemine Hiiu Folgi avakontserdil
15. juulil;

•

Jaan Kaplinskile pühendatud luuleõhtu-kontsert „Vihmal on ilus
hääl“ (mudilaskoor ja lastekoor) 16. septembril;

•

Esinemine Ragne Rüütelmaa dirigeerimise lõpueksam-kontserdil
13. novembril (Kärdla Kammerkoor);

•

Kammerkoori jõulukontserdid Kuristes, Reigis ja Kärdlas det
sembris.

Läbi aastate on Raili loonud oma õpilastele ja huviharidusega tegijaile
enesetäienduseks erinevaid võimalusi, kutsudes oma kollektiivide
juurde külalisdirigente, hääleseadjaid ja instrumentaliste, ning viies
oma kollektiive ning õpilasi külastama kontserte ja muusikalavastusi
väljapool Hiiumaad.
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KÜLLI KIIVET
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Koorijuht ja vokaalpedagoog Külli Kiivet on lõpetanud Türi Gümnaa
siumi (1997). Muusikahariduse on ta saanud Georg Otsa nimelises
Tallinna Muusikakoolis, kus õppis klassikalist laulu Tõnu Bachmanni
lauluklassis (lõpetas 2001. aastal) ning Eesti Muusika- ja Teatri
akadeemias, mille lõpetas 2006. aastal koolimuusika erialal prof Ants
Söödi ja Anne Aldi juures. Ta on Koorijuhtide Liidu liige ja omab
koorijuhi VII taseme kutsetunnistust (2018).
Külli Kiivet töötab Tallinna Muusikakeskkoolis hääleseade õpetajana
(alates 2008) ning mudilaskoori abidirigendina (alates 2019), ta on
üle-eestilise neidudekoori LEELO peadirigent (alates 2013) ja Eesti
Kooriühingu mentor (alates 2015). Lisaks tegutseb ta mitme Tallinna
koori juures dirigendi ja hääleseadjana (Balti Filmi- ja Meediakooli
segakoor, Eesti Raadio Laste Laulustuudio tütarlastekoor, Talllinna
Ülikooli meeskoor).
Külli Kiivet on olnud Lasteekraani Muusikastuudio (2004–2010 ja
2015–2017) ja ETV noortekoori (2006–2010) ning kontsertkoori
(2015–2017) peadirigent, kammerkoori Head Ööd, Vend dirigent ja
hääleseadja (2012–2015) ning Tallinna Muusikakeskkooli poistekoori
dirigent ja hääleseadja (2013–2015), samuti on ta töötanud Tallinna
Muusikakooli ettevalmistusklasside õpetajana (2004–2010).
Külli Kiivet on oma kooridega saavutanud hulgaliselt auhinnalisi kohti
erinevatel Eesti ja välismaistel koorikonkurssidel, sh ETV noortekoo
riga peapreemia, parima kava ja interpretatsiooni ning kohustusliku
laulu eripreemia rahvusvahelisel koorikonkursil Šveitsis Montreux’s
(2009); kammerkooriga Head Ööd, Vend I koht ja Grand Prix’ rahvus
vahelisel koorifestivalil „Tallinn 2013“; neidudekooriga LEELO kaks
esikohta ja Grand Prix’ rahvusvahelisel konkursil „Singing World“
Peterburis (2014) ja Grand Prix’ ning dirigendi eripreemia rahvus
vahelisel Korfu koorifestivalil Kreekas (2018). Lisaks on kammerkoor
Head Ööd, Vend pälvinud tiitli „Aasta koor 2013“ ja koori plaat tiitli
„Aasta kooriplaat 2013“ ning ETV noortekoor (2009) ja neidudekoor
LEELO (2017) valitud Eesti Naislaulu Seltsi poolt „Aasta naiskooriks“.
Samuti on tema laululapsed saavutanud auhinnalisi kohti nii Eesti kui
ka rahvusvahelistel lauluvõistlustel.
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Külli Kiivet on osalenud mitmete lauluvõistluste žüriides (nii kohapeal
kui veebis) ja hääleseade mentorina on tal olnud palju kohtumisi
kooridega üle Eesti (nii kohapeal kui veebis).
Külli Kiivet juhatab dirigendina mitmel kooriplaadil: „ETV noortekoor“
(2009), kammerkoori Head Ööd, Vend plaat „Õhtul“ (2013), üle-ees
tilise neidudekoori LEELO juubeliplaat (2016) ning ETV 100 raames
toimunud ühisprojekt „Eestimaa atmosfäärid“ (CD ja DVD 2018).
Külli Kiivet osaleb tihti ka mentorina erinevate žüriide töödes. Ta on
olnud külalisdirigent maakondlikel laulupidudel ja laulupäevadel ning
olnud kunstiline ja muusikaline juht ja idee autor mitmesugustes
erinevates projektides (sh lavastus „Eesti pildid“ Eesti suuremates
kontserdimajades 2015; Pärt Uusbergi muusikaline kontsertlavastus
„Eestimaa atmosfäärid“ 2017, 2018).
Külli Kiivet oli XII noorte laulupeo „Mina jään…“ neidudekoori liigidi
rigent (2017), XXVII üldlaulupeo „Minu arm“ naiskooride liigidirigent
(2019) ja on tuleva XIII noorte laupeo neidudekoori liigidirigent (2023).
Lauljana on Külli Kiivet osalenud mitmete ooperite ja suurvormide
ettekannetel, muusikalifirma Smithbridge Productionsi muusikalilavas
tustes Tallinna Linnahallis ning koorikonkurssidel Eestis ja välismaal.
Ta on pälvinud tiitlid Aasta noor dirigent 2009 ja Aasta dirigent 2017.
Alates 2021. aastast sügisest on Külli Kiivet ENLS juhatuse liige.
Külli Kiiveti olulisemad tegemised 2021:
•

Kabala laulupäev 2021 ühendkoori dirigent 30. juulil;

•

Hääleseadetundide läbiviimine Kooriühingu seminarlaagris
Haapsalus 18.-19. augustil;

•

18. septembril toimunud maailmakoristuspäeva „Laulame Eesti
maa puhtaks” kunstiline juht;

•

30. oktoobril Tartu Pauluse kirikus toimunud „Eesti Lauljate Liit
100” galakontserdi kunstiline juht;

•

Leelo laululaagrid ning kontserdid Krabi külas Võrumaal ja Kuri
külas Hiiumaal;

•

Virtuaalkoori videote salvestamine Leeloga;

•

Leelo juubeliplaadi materjali salvestamine.
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Lisaks valmistas Külli ühe kunstilise juhina ette EMLS ja ENLS ühist
laulupäeva „Kodu(L)ootus“, mis kahjuks lükkus viirusolukorra tõttu
edasi 2022. aasta juunisse ning üle-eestilise neidudekoori Leelo 25.
sünnipäeva kontserti, mis lükkus edasi 2022 märtsi ja väiksemaid
kontserte (näiteks Krabi külas Võrumaal ja Kuri külas Hiiumaal).

59

MARILIIS KREINTAAL
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Mariliis Kreintaal on lõpetanud muusikapedagoogika magistriõppe
(cum laude) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning täiendanud end
Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias. Ta on olnud muusikaringide
juhendaja Maire Eliste Muusikakoolis ning muusikaõpetaja ja õppe
kooride juhataja Rocca al Mare Koolis. Alates 2014. aastast on Mariliis
Rahvusooper Estonia poistekoori JUKUDE dirigent ja kontsertkoori
koormeister. Mariliis on dirigent ning asutajaliige 2015. aastal loodud
Korporatsioon Rotalia meeskooris ning 2016. aastal kokku kutsutud
Rocca al Mare Segakooris.
Viimased kaks aastat on Mariliis pühendanud olulise osa ajast asen
dusõpetajaks olemisele, teinud koostööd MTÜ Asendusõpetajatega
ning olnud lühemat või pikemat aega muusikaõpetajate asemik mit
metes erinevates koolides Harjumaal ja Tallinnas. Ta on VIII Eesti
mudilaskooride festivali MudiFest kunstiline juht ja üks dirigentidest
(festival lükkus viirusolukorra tõttu küll kahjuks 2022. aasta juunisse).
Mariliisi algatusel ning koostöös kirjastusega „Talmar ja Põhi“, ERSO
ja Rocca al Mare Kooliga anti 2021. aasta alguses õppematerjalina
välja fotoseeria sümfooniaorkestri koosseisust ja instrumentidest.
Ta oli juhendajaks mitmele solistile Eesti Meestelaulu Seltsi korral
datud XII poiste solistide võistulaulmisel, kellest üks pälvis ka oma
vanuserühmas esimese koha. Viiruseperioodil võtsid nii Rocca al
Mare Segakoor kui Rahvusooper Estonia Poistekoor ette mitmeid
virtuaalkoori väljakutseid ning JUKUD pühendasid oma „Süda tuksub“
salvestuse Karl August Hermanni 170. sünniaastapäevale.
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EVE PAAP
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu
Eve Paap juhendab Hugo Treffneri Gümnaasiumi segakoori Anima
(alates 2019) ja politsei segakoori Chorus Menticum (alates 2014).
Ta on saavutanud häid tulemusi mitmetel konkurssidel, viimane neist
III koht, hõbediplom ja eripreemia festivalil BIRŠTONAS CANTAT
2018 Leedus (Chorus Menticum) ning IV koht ja dirigendipreemia
XXI segakooride võistulaulmisel Tuljak 2017.
Eve on juhatanud lastekoore Tartu laulupeol 2019 ning ühendkoore
Tartu segakooride laulupäeval 2021.
Eve on juunis 2020 toimuma pidanud Luunja lastelaulupeo kunstiline
juht. Pidu jäi küll kahjuks ära nii 2020 kui ka 2021 Covid-19 leviku
tõttu. Eve Paap on olnud selle peo traditsiooni juures osaleja ja juhina
juba 20 aastat (2015. aastal kunstiline juht, 2010. aastal projektijuht,
enne seda osaleja).
Eve Paap oli ka Luunja kontsert-etenduse „Argipäeva püha“ kunsti
line juht 2018 (Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks Luunja
vallas) ning osales seal Luunja keskkooli laste-, poiste- ja mudilas
kooriga ning ansamblitega.
Eve Paap on viinud läbi muusikaõpetajate-koorijuhtide koolitusi koo
ritöö metoodika alal (ERK, KÜ) 2017 Tartus ja 2018 Tallinnas. Ta on
Eesti Segakooride Liidu juhatuse liige (al 2019) ning Muusikaõpetajate
ja Koorijuhtide Tartumaa Ühenduse juhatuse liige (al 2012).
Koolisegakooride konkursil 2020. aasta sügisel Pärnus ei õnnestunud
segakooril Anima osaleda, ehkki konkursikava oli ette valmistatud.
2021. aasta 17. detsembril andsid Chorus Menticum j segakoor Anima
Eve Paabi juhatusel jõulukontserdi „Heliseb väljadel” Tartu Pauluse
kirikus.
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SIGNE RÕÕMUS
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Signe Rõõmuse koorijuhitegevus ei piirdu üksnes laulmise õpetami
sega, vaid hõlmab kõike, mida inimene elus vajab: töötahte, kohuse
tunde, vastastikuse mõistmise ja õigete väärtuste õpetamine.
Sellist suhtumist ja positiivsust on Signe suutnud õpetada ka oma
laulupoistele, kes on saavutanud häid tulemusi nii poiste-solistide
võistulaulmistel, EMLS poistekooride konkurssidel kui olnud edukad
poistekooride laagris, kus juba mitmel aastal on pälvitud esimene
koht kahekümne koori hulgas.
Lisaks koorijuhi ja muusikaõpetaja tööle Võrus teeb Signe koostööd
ka EMLS üle-eestilise poistekooriga KALEV, kuhu igal aastal tuleb
laulma poisse üle Eesti.
Lisaks oma igapäevatööle panustab Signe oma aega ja energiat
Eesti Meestelaulu Seltsi ürituste korraldamisse. Vaatamata keeruli
sele ajale oli ta valmis võtma endale vastutuse olla Gustav Ernesaksa
113. sünniaastapäeva kontserdi kunstiline juht. Kontsert toimus Tal
linna Lauluväljaku klaassaalis 12. detsembril 2021 ning õnnestus
suurepäraselt.
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AASTA
PUHKPILLIORKESTRI
DIRIGENT
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MART AUS
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Mart Aus (1988) on lõpetanud puhkpilliorkestri dirigeerimise magistri
õppe cum laude Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis 2017 ja
orkestridirigeerimise magistriõppe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
prof Paul Mägi juhendamisel.
Iganädalaselt juhatab Mart viit erinevat noorteorkestrit. Alates 2018
on ta Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkestri dirigent, al septembrist
2020 Lasnamäe Muusikakooli Noorte Puhkpilliorkestri dirigent ja al
2019 Paide Muusikakooli Sümfoniettorkestri dirigent. 2020. aastal
loodi Mardi initsiatiivil Tapa Muusikakooli Orkester, mille esimene
proov toimus 8. oktoobril. Orkestris mängivad muusikakooli puhk-,
keel- ja löökpilliõpilased. 2021. aastal alustas tööd Keila Muusika
kooli Orkester, mis loodi samuti Mardi eestvedamisel, esimene proov
toimus 22. septembril 2021.
Nimetatud orkestrite peamine väljund on esinemine muusikakoolide
ja kohaliku omavalitsuse üritustel. Lisaks orkestrite juhatamisele on
Mart nimetatud muusikakoolide löökpilli-, rütmika- või trompetiõpe
taja. Alates 2019 on ta Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liige.
Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril 2020 saavutas Mart Ausi juhenda
misel esinenud Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkester A grupis
I koha. Mart on osalenud dirigendina Eesti Dirigentide Akadeemia
Puhkpilliorkestri töös, olnud Merksemi Kuningliku Puhkpilliorkestri
(Belgia) peadirigent ja dirigeerinud mitmeid orkestreid nagu Rousse
Philharmonic Orchestra (Bulgaaria), Baltic Academies Orchestra,
Festival Brass Band (Belgia), Klaaspärlimäng Sinfonietta, Eesti
Noorte Kontsertorkester, Royal Windband Schelle, Wind Orchestra
of Royal Conservatoire Antwerp, Royal Windband Wijnegem, Tallinna
Muusikakeskkooli Puhkpillisümfoonikud, Antwerp Student Camerata,
Järvi Akadeemia orkestrid jpt.
Dirigeerimiskursuste raames on Mardile õpetust jaganud Kristjan
Järvi, Paavo Järvi, Neeme Järvi, Ivo Venkov, Arvo Volmer, Olari Elts,
Leonid Grin, Toomas Kapten, Dirk De Caluwe, Steven Verhaert, Johan
De Meij, Lukas Groen, Aavo Ots ja Luc Anthonis.
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Mart Ausi tegevus dirigendina 2021 aastal:
•

Uue orkestri ellukutsumine – 22.09.2021 alustas tööd Keila Muu
sikakooli Orkester;

•

Lasnamäe Muusikakooli noorte ja vanema astme puhkpillior
kestrite esinemine muusikakooli jõulukontserdil Metodisti kirikus
18. detsembril;

•

Paide Muusikakooli Sümfoniettorkestri jõulukontsert 14. det
sembril;

•

Keila Muusikakooli Orkestri esinemine muusikakooli avalikul kont
serdil 26. novembril;

•

Paide Muusikakooli sümfoniettorkestri esinemine Paide linna
õpetajate tänuüritusel Paide Muusika-ja Teatrimajas 21. oktoobril;

•

Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkestri esinemine kontserdil
„Aavo Ots 70“ Estonia kontserdisaalis 19. septembril;

•

Paide ja Tapa muusikakooli orkestrite ühine suvelaager ja kontsert
Jänedal 17.-19. augustil;

•

Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkester esinemine Laagna
Gümnaasiumi lõpuaktusel 19. juunil;

•

10.-15. augustil tegi Mart Aus löökpilliõpetaja tööd Võru Tamme
festivalil.
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RIIVO JÕGI
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Riivo Jõgi (1987) alustas muusikaõpinguid Põlva Muusikakoolis, õppi
des klaverit Juta Ojala klassis. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kooridirigeerimise (2011) ning orkestridirigeerimise
(2012) erialadel (prof Toomas Kapten).
Aastast 2009 töötab Riivo Jõgi Põlva Muusikakoolis rütmimuusika,
klaveri- ja lauluõpetaja, vokaalansamblite juhendaja ja kontsertmeist
rina. 2013. aastast juhatab ta Põlva Muusikakooli keelpilliorkestrit,
olles ise ka selle asutaja. Riivo juhatab Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit
ning 2020. aasta algusest Politsei- ja Piirivalveorkestrit (alates 2022
Tallinna Politseiorkester). Lisaks on ta Nõmme Muusikakooli ja Vil
jandi Noorte Sümfooniaorkestri dirigent. Alates 2017. aastast töötab
ta vokaalansamblite juhendajana Rahvusooper Estonia poistekoori
juures. Ta on ka Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse liige.
Riivo Jõgi on juhatanud 2017. aasta noorte laulupeol koond- ja 2019.
aasta üldlaulupeol sümfooniaorkestreid. Tema looming puhkpillior
kestritele on laulupidudel kõlanud aastatel 2014 („Meresõit”), 2017
(„Koduteel”) ja 2019 („Sinule, Eesti!”). 2017. aastal esitasid süm
fooniaorkestrid tema teost „Rännak”, mis oli seade eesti vanema
põlvkonna sümfoonilistest teostest.
Riivo on valitud 2023. aastal toimuva XIII noorte laulupeo puhkpil
liorkestrite liigijuhiks.
Olulisemad tunnustused:
•

Aasta orkestridirigent 2020 - Eesti Kooriühing,

•

Aasta huvialaõpetaja 2020 - riiklik hariduspreemia,

•

Põlvamaa teenetemärk 2017,

•

Aastapreemia - Eesti Sümfooniaorkestrite Liit 2017,

•

Aasta huvikoolitöötaja 2015 - Eesti Noorsootöö Keskus,

•

Aasta noor dirigent 2015 - Eesti Kooriühing,

•

Põlvamaa Kultuuripärl 2013.
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Riivo Jõgi olulisemad muusikalised tegevused 2021. aastal:
•

Põlva Muusikakooli keelpilliorkestri ja Märt Avandi kontserdid
Jaak Joala lauludega Põlvas ja Kanepis (uued orkestreeringud
seitsmele teosele);

•

Politsei- ja Piirivalveorkestri, Raadio Laste Laulustuudio, Rahvus
ooper Estonia poisteseksteti ning laulusolistide kontsert „Lapseks
olemise rõõm“ Tallinnas;

•

RO Estonia Poistekoori meeskvinteti plaadi „Esimene“ salvestus
ja esitluskontserdid Tallinnas ja Tartus;

•

Politsei- ja Piirivalveorkestri ning Uku Suviste kontserdid Räpinas
ja Pärnus;

•

Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkestri ja Tõnis Mägi kontsert
Viljandi Pauluse kirikus (uued orkestreeringud kaheksale teosele);

•

Vabariiklike noortekollektiivide ühine kontsert Eesti Kooriühingu
suveseminaril Haapsalus;

•

Põlva Muusikakooli keelpilliorkestri, Nele-Liis Vaiksoo ja Rahvus
ooper Estonia Poistekoori meeskvinteti kontserdid Põlvas ja Räpi
nas (uued orkestreeringud viiele teosele);

•

Politsei- ja Piirivalveorkestri advendikontsert Birgit Sarrapiga
Tallinnas;

•

Politsei- ja Piirivalveorkestri kontsert Birgit Sarrapi ja Uku Suvis
tega Paides;

•

Politsei- ja Piirivalveorkestri bigbandi, Dagmar Oja, Kaire Vilgatsi
ja Silver Laasi aastalõpukontsert Põlvas.
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RAIVO KALLAS
Esitaja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kultuuritöö spetsialist
Erika Kõllo
Ida-Virumaa orkestrijuht Raivo Kallas töötab alates 1989. a Jõhvi
Muusikakoolis puhk- ja löökpilliõpetajana. 1992. aastast tegutseb
tema juhatusel Jõhvi Muusikakoolis noorte Big Band, mis tähistab
järgmisel aastal juba oma 30. tegevusaastat.
Jõhvi Big Band, mille asutaja ja ellukutsuja oli samuti Raivo Kallas,
tegutseb alates 1996. a. Seda kollektiivi võib pidada Jõhvi puhkpil
limuusika ajaloo järjepidevuse kandjaks ja traditsioonide hoidjaks.
Orkestri kanda on nii Jõhvi valla kui ka Ida-Virumaa rongkäikude,
miitingute ja aktuste muusikaline sisustamine. Kollektiivid osalevad nii
maakondlikel kui üleriiklikel laulupidudel ja suurematel rahvapidudel.
2021. aastal tähistas Jõhvi Big Band suurejoonelise kontsert-lavas
tusega oma 25. juubeliaastat. Orkestrid osalesid suvel ka Jõhvi pargi
Suvemuusika kontsertide sarjas.
Teist aastat on Raivo Kallase juhatada ka Alutaguse valla Mäeta
guse puhkpilliorkester, kuhu uue dirigendi saabudes lisandus uusi
puhkpillimängijaid.
Raivo Kallase tegevus puhkpillimuusika propageerijana Ida-Virumaal
väärib tunnustamist eriti nüüd, kus seoses haldusreformiga on mitu
puhkpilliorkestrit teistesse maakondadesse üle viidud. Praegu tegut
seb Ida-Virumaal kokku neli täiskasvanute puhkpilliorkestrit: Jõhvis,
Mäetagusel, Kohtla-Järvel ja Narvas
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MARGUS KASEMAA
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Margus Kasemaa on aktiivne puhkpilliorkestri dirigent. Tema tegevustest 2021. a annab ülevaate järgnev:
•

Tuula rahvusvaheline teaduslik muusikakonverents 16. veebruaril
Venemaal, lektor Margus Kasemaa;

•

PPO Tartu osalemine Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tsere
moonias Tartu Tähetorni ees 24. veebruaril;

•

II astme laureaadi diplom Puhkpilliorkester Tartule; II astme lau
reaadi diplom Tartu Rivitrummide Ansamblile (kunstiline juht
Helen Kasemaa) ja eridiplom dirigent Margus Kasemaale Neman
Festil (Valgevene) 30. aprillil (online);

•

PPO Tartu CD „Rõõmsalt Mürtsu poole - Puhkpilliorkester Tartu
2010-2020“ koostamine ja materjali osaline salvestamine;

•

Suur suvekontsert Tartu kesklinnas „Rahvahulgad tulge kokku,
Emajõe kaldale“ 11. juulil;

•

Rahvusvahelise kultuurikonverentsi „Suviselt puhkpillimuusikast“
korraldamine 12.-13. augustil;

•

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva pidulik tseremoonia ja suve
kontsert Tartus Kalevipoja ausamba ees 20. augustil, osales PPO
Tartu, dirigent Margus Kasemaa;

•

Kultuurikonverentsi korraldamine Eesti Rahva Muuseumi Hurda
saalis 26. septembril;

•

PPO Tartu suur sügiskontsert „Taas punab pihlapuid“ Eesti Rahva
Muuseumi silla-alal 26. septembril;

•

Eesti Arstitudengite ball Eesti Rahva Muuseumi silla-alal
13. novembril;

•

PPO Tartu CD plaadi „Talvemosaiik“ salvestamine 18. detsembril;

•

PPO Tartu talvekontsert „Talvemosaiik“ Tartu Ülikooli aulas
19. detsembril.

Oktoobris pälvis Margus Kasemaa II rahvusvahelise dirigentide paraadi
„Zambrow 2021“ diplomi, Zamrowi linnavalitsuse ja festivali kuldse
plaadi ja tänukirja.
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OTT KASK
Esitajad: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse
juhatus, Veljo Tormise Kultuuriselts
Ott Kask töötab vaskpilliõpetajana ning ansamblite ja orkestrite juhina
Kuusalu Kunstide Koolis (alates 1988),Tallinna Muusikakoolis (alates
2005) ning kultuuri- ja sporditegevust korraldava ametnikuna Viimsi
Vallavalitsuses. 2002-2019 oli ta ka Viimsi Muusikakooli vaskpilliõpe
taja, jazzbandi juhendaja ja orkestrite dirigent. Ott Kask on juhatanud
puhkpilliorkestreid 2002. aasta noorte laulupeol ja 2017. aasta XII
noorte laulupeol „Mina jään“.
Ott Kask on tegutsenud muusikajuhi ja-seadja ning dirigendina eri
nevates projektides: Viimsi Kooliteatri ja Viimsi Muusikakooli orkestri
ühisprojekt Leonard Bernsteini „West Side Story“ (2003), „Valge tee
kutse“ (2005 ja 2018), „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ (2010),
„Helisev muusika“ (2015), lavastused Kosel „Üks samm sinnapoole“
(2009) ja „Suve värvid“ (2010), Kuusalu Keskkooli ja Kuusalu Kunstide
Kooli ühislavastus Eino Tambergi „Odysseus“ (2012), Veljo Tormise
Kultuuriseltsi projekt Tauno Aintsi „Lauritsa lubadus“ (2014 ja 2015).
Ott Kask on kirjutanud ansambli- ja orkestriseadeid ja mõned auto
riteosed. Suure osa tema loomingust moodustavad rahvamuusika,
sh ka rahvalike koraaliviiside seaded. Tema seatud paladest puhk
pilliorkestritele on mitmed kõlanud laulupidudel.
Ott Kask on olnud Kuusalu vallas toimunud Veljo Tormise 70, 75, 80
juubelikontsertide kaaskorraldaja. Ta on osalenud muusikakoolide
jazzpop õppesuuna õppekava väljatöötamisel ja EELK Pasunakooride
koraaliraamatu töögrupis.
2021. a kirjastas Puhkpillimuusika Koda Eesti maakondade marsivii
side kogumiku „Tormakas algus”. Ott Kask oli üks kogumiku põhimõtte
väljatöötajatest ja nelja orkestriseade autor.
Ott Kase juhatatavad orkestrid:
•

Alates 1988 Kuusalu Pasunakoor,

•

Alates 2005 Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester,

•

Alates 2006 Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkester,
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•

Alates 2010 Kuusalu Kunstide Kooli sümfoniettorkester,

•

2011–2019 Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester.

Alates 2014 on ta ka Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri
tromboonimängija ja dirigent.
2019. aasta XXVII Laulupeol osalesid Ott Kase poolt juhendatavatest
orkestritest Kuusalu Pasunakoor, Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkes
ter, Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester, samuti Kuusalu ja Tallinna
muusikakoolide sümfooniaorkestrid.
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KAIDO KIVI
Esitajad: Kaitseliidu Pärnumaa malev, Eesti Puhkpillimuusika Ühing,
Pärnu-Jaagupi Muusikakool, Nooruse maja
Kaido Kivi (1975) on õppinud trompetit Pärnu Muusikakoolis ja Pärnu
Sütevaka HG muusikaosakonnas, dirigeerimise alaselt täiendanud
ennast EMTA Balti Puhkpillikooli täiendkoolitustel.
Kaido Kivi on 2021. aastal silma paistnud aktiivse muusikalise tege
vusega. Ta juhatas Kaitseliidu Pärnumaa Maleva orkestrit Saxon ja
Eesti Noorte Kontsertorkestrit Võru Vaskpillipäevadel ja „Eesti Lauljate
Liit 100“ juubelikontserdil, valmistas ette Saxoni 30. juubeliaasta,
korraldas ja viis ellu aastapäevakontserdi. Ka käivitas ta 2021. aastal
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli juures mini-sümfoniettorkestri tegevuse,
mis on laste kokkumängu harjutamiseks ja muusikahuvi suurenda
miseks väga olulisel kohal. Tema õpilased on edukalt osalenud nii
rahvusvahelistel kui ka vabariiklikel konkurssidel.
Kaido Kivi olulisemad esinemised puhkpilliorkestriga Saxon 2021:
•

Talvekontsert Pärnu Kontserdimajas ( jaanuar);

•

II koht videokonkursil “Fanfares of Lviv“ Ukrainas (aprill);

•

Esinemine Euroopa päeval Pärnus (mai);

•

Esinemised Põhja-Liivimaa festivalil Pärnumaal ja võidupüha
paraadil Paides ( juuni);

•

Kontserdid Pärnu Koidula pargis, solistid Artur Raidmets ja Peeter
Kaljumäe ( juuli, august);

•

Esinemised lipuheiskamise tseremoonial Pärnus taasiseseis
vumise aastapäeval, pidupäevakontserdil Kullamaal ja Saarde
kaitsepäeval Kilingi-Nõmmel (august);

•

II koht Laulu- ja Pillilahingus Halinga puhkpillifestivalil koos sega
koor Endlaga ja parima orkestri tiitel (september);

•

Esinemine Aavo Otsa 70. sünnipäeva kontserdil Estonia kont
serdisaalis (september);

•

Esinemine Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontserdil (oktoo
ber);

•

Kontsert Kaitseliidu Pärnumaa maleva aastapäeval (november);
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•

„Saxon 30“ kontsert Pärnus Nooruse majas (november);

•

Esinemine I advendi jumalateenistusel Tori kirikus koos Endla ja
Sindi segakooridega.

Lisaks juhatas ta Eesti Noorte Kontsertorkestrit Võru vaskpillipäevadel
ja juubelikontserdil „Eesti Lauljate Liit 100“. Kaido Kivi valiti Pärnumaa
aasta huviala õpetajaks 2021.
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MART KIVI
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Mart Kivi (1976) lõpetas trompetierialal 1991 Võru Lastemuusikakooli
ja 1995 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli, 2001 bakalaureuse
õppes Eesti Muusikaakadeemia trompeti (Aavo Ots) ja puhkpillior
kestri dirigeerimise erialal (Aavo Ots ja Olev Oja) ning 2004 samas
magistrantuuri (Aavo Ots ja Jüri Alperten, magistritöö juhendajad
Margus Pärtlas ja Tõnu Kõrvits).
Mänginud aastast 2001 Estonia teatri orkestris, 2009. aastast on üht
lasi Nõmme Muusikakooli trompetiõpetaja ja puhkpilliorkestri dirigent.
Olnud trompetiõpetaja 1999–2003 Georg Otsa nimelises Tallinna
Muusikakoolis ja 2006–10 Lasnamäe Muusikakoolis (viimases ka
puhkpilliorkestri dirigent), mänginud 2003–10 Eesti Politsei Orkestris
ja olnud 2007–14 Tallinna Ülikooli puhkpilliorkestri dirigeerimise lektor.
Osalenud projektipõhiselt Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna
Kammerorkestri, Vanemuise teatri orkestri, XXI Sajandi Orkestri, Pärnu
Linnaorkestri, Tallinna Noorte Bigbandi, Bel-Etage’i svingorkestri jt
muusikakollektiivide töös.
Mart Kivi tegevus puhkpillidirigendina 2021. aastal:
•

Osalemine Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkestriga puhkpil
liorkestrite toetusmängul 2. juunil Eesti Kaitseväe Orkestri ning
Politsei ja Piirivalve puhkpilliorkestri toetuseks Tallinnas Toompeal
Riigikogu ees ja Vabaduse väljakul;

•

Festivaliorkestri juhatamine 10. - 15. augustil E. Tamme nim.
Puhkpillifestivalil Võrus;

•

Esinemine Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkestriga Aavo Otsa
70. sünnipäeva kontserdil 19. septembril Estonia kontserdisaalis;

•

Esinemine Nõmme Muusikakooli orkestriga sama kooli jõulukont
serdil 22. detsembril Tallinna Metodisti kirikus.
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AAVO OTS
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
19. septembril 2021 toimus Estonia kontserdisaalis puhkpillimuu
sika gala „Aavo Ots 70“. Kontserdil esinesid Aavo Otsa endiste ja
praeguste dirigeerimisõpilaste orkestrid, dirigeerisid Priit Sonn, Priit
Rusalepp, Mart Kivi, Mart Aus, Valdo Rüütelmaa, Mihkel Kallip, José
Antonio Page Ramirez, Kaido Kivi, Silver Niinemets, Villem Endel
Tiits ja Teet Raik.
Aavo Otsa juures on dirigeerimisõpinguid alustanud veel Tarmo Vaask,
Jaan Ott, Henri Christofer Aavik jt.
18. septembril korraldas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi
„Otsa trompetiklassi kõla - Aavo Ots 70“. Kontserdil esinesid Aavo
Otsa trompetiklassi praegused õpilased ja vilistlased ning külalisso
listina Hispaaniast prof. Ernesto Chulia Ramiro (trompet). Kontserdil
kõlas maailmaesiettekandena A. Otsale pühendatud teos „Suite Homenaje para Aavo Ots“ („Süit - austusavaldus Aavo Otsale“), mille
komponeeris ja pühendas Aavole tunnustatud Hispaania helilooja
Salvador Chulia Hernandez, kes oli tulnud ka teose esiettekannet kuu
lama. Teose esitas Tallinn Brass Academy Aavo Otsa dirigeerimisel.
Ots juhatas Eesti Noorte Kontsertorkestrit „Eesti Lauljate Liit 100“
juubelikontserdil 24.10.2021 EMTA Suures saalis.
2021. aasta maikuus andis Aavo Otsa Puhkpillimuusika Fond välja
DVD „ René Eespere sümfooniline puhkpillimuusika“, millel esitavad
Eespere loomingut Eesti Noorte Puhkpilliorkester, Eesti Noorte Kont
sertorkester ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniline
puhkpilliansambel. Dirigendid on Aavo Ots ja Jaan Ots ning solist
Neeme Ots (trompet).
2021. aasta oktoobris ilmus Aavo Otsa Muusikastuudio väljaandel
Tallinn Brass Academy DVD „Vivat Brass!“, muusikat viiest sajandist.
1986. aastal Aavo Otsa initsiatiivil asutatud vaskpilliorkester esitab
maailmaklassika kõrval Harri Otsa, Ülo Kriguli ja Mart Siimeri teoseid.
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GUNNAR PETTAIG
Esitaja: Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester
Gunnar Pettaig (1970) on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia puhkpilli
eriala 1997 (orkestrandi suund, BA) ning osalenud dirigeerimisalastel
täiendkoolitustel, koolitajateks Janis Purinš, Erik Janssen, Claudio Re,
Jacob de Haan ja Kalervo Kulmala.
Ta töötas 1992-2010 Eesti Riigi Piirivalveorkestris tromboonirühma
kontsertmeistrina (veebel-orkestrant). Alates 2010 on ta vaskpuhk
pillide õpetaja Tartu II Muusikakoolis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis,
alates 2013 vaskpuhkpillide õpetaja Ülenurme Muusikakoolis.
2016. aastal tõi Pettaig Eestisse puhkpilliõppe meetodi Yamaha Class
band (YCB) ning on osalenud selleteemaliste koolituste korraldamisel.
Alates 2018 korraldab Gunnar seltskonnatantsu õhtuid puhkpillimuu
sika saatel Tartu Kammivabrikus, olles sellega traditsiooni taaselustaja.
2019. aastal juhatas ta puhkpilliorkestreid Tartu Laulupeol, 2021.
aastal pälvis Eesti Muusikakoolide Liidu õpetajate tänupreemia. Pettaig
mängib Vabariiklikus Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestris (VOP) ning
talle on omistatud puhkpilliorkestri juhi kutsetunnistus tase 7 (2020).
Gunnar Pettaig juhatab orkestrit Tamme (al 2010; varem Tartu Tamme
Gümnaasiumi puhkpilliorkester), Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestrit
(al 2012) ja Tartu Tamme Kooli YCB orkestrit (al 2016).
Gunnar Pettaigi olulisemad dirigenditegevused 2021 (orkester
Tamme):
•

Eesti lipu päeva kontsert ERMis 4. juunil;

•

Autovabaduse puiestee kontsert “Kesksuve jõuluootus” 25. juulil;

•

Advendikontsert “Pühad saabuvad linna” Tartu Peetri kirikus
(külalisdirigent Bert Langeler) 28. novembril;

•

TTK kontsert-jumalateenistus Tartu Pauluse kirikus koos TTK
YCBga 21. detsembril;

•

17 kontserti Eesti erinevaid paikades seoses Vanasõidukite
Suursõiduga 2021 19.-23. juunil;

•

4 kontserti Hiiumaa XV Puhkpillipäevad 6.-8. augustil;
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•

Kontsert “Puulpääva hakatusmäng” Eduard Tamme nim Võru
Puhkpillifestivalil 14. augustil;

•

Esinemised Tartu Tamme Gümnaasiumi aktustel.
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AASTA
NOOR DIRIGENT
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SIGRID HINT
Esitajad: Kaitseliidu Pärnumaa malev, Eesti Puhkpillimuusika Ühing,
Pärnu-Jaagupi Muusikakool, Nooruse maja
Sigrid Hint (1996) lõpetas Pärnu Muusikakooli flöödi erialal. 2018. a
omandas bakalaureusekraadi Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja
Kunstide Instituudis muusika ja haridusteaduste erialal.
Sigrid Hint juhendab Pärnu käsikellade ansamblit, on Kaitseliidu Pär
numaa Maleva orkestri Saxon dirigent, Pärnu Muusikakooli puhkpil
liorkestri juhendaja, Pärnu Koidula Gümnaasiumi pilliõppe juhendaja
ning Pärnu-Jaagupi Muusikakooli mini-sümfoniettorkestri dirigent.
Projektides on Sigrid Hint dirigeerinud ka Eesti Dirigentide Akadeemia
Puhkpilliorkestrit (EDAP) ning osalenud täiendkoolitustel. Ta on olnud
Pärnu linna ja maakonna solistide konkursi Sügisulg korraldaja abi.
2021 juhatatud kontserdikavad:
•

talvekontsert Pärnu kontserdimajas orkestriga Saxon 31. jaanuaril;

•

suvemuusika kontserdid Pärnu Koidula pargis orkestriga Saxon
juulis ja augustis;

•

pidupäeva kontsert Kullamaal orkestriga Saxon 20. augustil;

•

esinemine Aavo Otsa 70. sünnipäeva kontserdil Estonia kont
serdisaalis 19. septembril;

•

EPÜ aastakontsert Estonia kontserdisaalis orkestriga Saxon
9. oktoobril;

•

Kaitseliidu aastapäeva kontsert Eametsas, Pärnumaal orkestriga
Saxon;

•

juubelikontsert Saxon 30 Pärnu Nooruse majas 20. novembril.

2021 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
•

II koht orkestriga Saxon Ukraina rahvusvahelisel videokonkursil
Fanfares of Lviv aprillis;

•

II koht ja parima orkestri tiitel laulu- ja pillilahingus Pärnu-Jaagupis
(orkester Saxon ja Endla segakoor) 12. septembril.
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KARIN KUULPAK
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Karin Kuulpak (1994) on dirigent, helilooja ja Eesti Kammerkooride
Liidu esimees. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
magistrantuuri kooridirigeerimise erialal (cum laude) prof Hirvo Surva
dirigeerimisklassis ning õppis heliloomingut prof Tõnu Kõrvitsa kom
positsiooniklassis.
2016. aasta oktoobris kutsus Kuulpak kokku kammerkoori Encore.
Igal tegevusaastal on osaletud vähemalt ühel koorikonkursil, kus on
saavutatud poodiumikoht. Näiteks 2021. a novembris osaleti Soomes
korraldataval koorikonkursil SBFest, mis toimus online-vormis ning
saavutati täiskasvanute vanusegrupis vaimuliku muusika kategoorias
II koht. 2020. aasta oktoobris saavutati I-II koht A-kategoorias XV
Eesti Kammerkooride Festivalil.
2021/2022 hooajal töötab Karin Kuulpak lisaks kammerkoorile Encore
ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakoori ja tütarlastekoori ning kul
tuurikeskuse Kaja naiskooriga. Lisaks teeb ta koormeistritööd TTÜ
Akadeemilise Naiskoori juures.
2021. aasta kevadest on Karin Kuulpak Eesti Kammerkooride Liidu
esimees. 2021. a suuremate projektide hulka kuulub kunstilise juhi
roll Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud Tartu Rahu kontserdil ja Eesti
Kammerkooride Liidu ning Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu ühisel
jõuluootuskontserdil. Ta on ka valitud 2022. aastal toimuva üliõpi
laslaulupeo Gaudeamus kunstilise juhi assistendiks.
Päevasel ajal töötab Karin Kuulpak täiskohaga Kiili Kunstide Kooli
õppealajuhatajana. Lisaks kooritööle ning õppealajuhataja tööko
hustustele, kirjutab Kuulpak ka koorimuusikat. 2021. a suvel osales
Kuulpak võrukeelsete koorilaulude heliloomingu konkursil ning võitis
kaks auhinda: “parim lastelaul” ja naiskooride kategooria I koht.
Lisainfot Kuulpaki teoste ja nootide kohta saab: karinkuulpak.voog.com
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KRISTEL MARAND
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Kristel Marand (1989) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadee
mia 2011. a kooridirigeerimise erialal prof Ants Sootsi juhendamisel.
Magistrikraadi omandas ta 2013. a hääleimprovisatsiooni erialal prof
Anne-Liis Polli juures ning möödunud kevadel lõpetas magistrantuuri
ka kooridirigeerimises Tõnu Kaljuste õpilasena.
Kristel on juhendanud nii laste-, noorte- kui ka täiskasvanute koore.
Hetkel on ta Eesti Kunstiakadeemia kammerkoori ning Maksu- ja Tolli
ameti segakoori Peale Viit peadirigent ning alates 2019. a sügisest
viib proove läbi ka Tartu Ülikooli Puhkpilliorkestri Tallinna filiaaliga.
Lisaks kuulub ta kammerkoor Collegium Musicale ridadesse ning on
ka selle abidirigent.
Aastal 2021 juhatatud kontserdikavad:
•

Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine EKA kammerkooriga
Eesti Kunstiakadeemia ees 1. oktoobril;

•

Kammerkoor Collegium Musicale Pärdi Päevade kontsert IKOS
Viimsi Püha Jaakobi kirikus;

•

EKA kammerkoori kevadkontsert „Loodus, lootus ja armastus“
Eesti Kunstiakadeemia sisehoovis 11. juunil;

•

Maksu- ja Tolliameti segakoori Peale Viit kevadkontsert „Lem
miklaul“ Löwenruh pargi laululaval 8. juunil;

•

Magistrikontsert Collegium Musicale ja EMTA Sinfoniettaga Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia saalis 5. juunil;

•

EKA kammerkoori kontsert „Folkappella“ Tartu Tiigi Seltsimajas
11. detsembril;

•

EKA kammerkoori kontsert „Folkappella“ Tallinna Kodulinna Maja
keldrisaalis 17. detsembril;

•

Maksu- ja Tolliameti segakoori Peale Viit kontsert „See lugu kõlab
tuttavalt“ Tallinna Kunstikoolis 14. detsembril.

Salvestused:
•

EKA kammerkooriga 2022. aasta üliõpilaslaulupeo “Gaudeamus”
õppematerjalide salvestamine ERR stuudios;

•

Maksu- ja Tolliameti segakoori uusaasta tervitus.
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ODE PÜRG
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Ode Pürg (1999) alustas kooridirigeerimise õpinguid 2014. aastal
Tallinna Muusikakeskkoolis (õp Ingrid Kõrvits) ning jätkas Eesti Muu
sika- ja Teatriakadeemias prof Tõnu Kaljuste, Kaspar Männi ja prof
Toomas Kapteni käe all, kus ta omandas bakalaureusekraadi 2021.
aastal cum laude. Praegu jätkab ta magistriõpinguid prof Kapteni
kooridirigeerimise klassis.
Pürg on end täiendanud „Sing Ireland“ meistrikursustel (2019, dr
Zoltan Pad) ja Järvi Akadeemia dirigeerimiskursustel (2021).
2019. a asutas Ode Pürg kammernaiskoori Musamari, mis kasvas
välja Musamari Tütarlastekoorist. Senise tegevusaja jooksul on koor
teinud põnevaid koostöid kolme noore eesti heliloojaga (Anna-Marg
ret Noorhani, Karl Erik Laas, Brenda Pärtel) ning andnud eripalgelisi
kontserte koostöös Eesti Naislaulu Seltsi, Eesti Kooriühingu, Musamari
Koorikooli ja EMTAga.
2021. a sügisest on Ode Pürg segakoori HUIK! abidirigent, 2022
algusest jätkab tööd peadirigendina. Tema juhendamisel valmistub
koor rahvusvaheliseks koorikonkursiks „Ave Verum“. Lisaks on abi
dirigendi- ja kontsertmeistritegevus teda varasemalt projekti raames
viinud kokku tütarlastekooriga Ellerhein, kammerkooriga Voces Tallinn
ja RO Estonia Poistekooriga.
Ode Pürg on saavutanud I preemia rahvusvahelisel kooridirigeerimise
videokonkursil „Encounters Over the Choral Score“ (2021), I preemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise konkursil Arvo
Pärdi keskuses (2019) ja kõrgeima koha oma vanusegrupis vabariik
likul noorte pianistide konkursil „Eesti kõla V“ (2016). 2020. a pälvis
ta Gustav Ernesaksa õppestipendiumi.
Ode Pürg on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia segakoori koor
dinaator ning EMTA senati liige.
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VILLEM ENDEL TIITS
Esitajad: Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Aavo Otsa Muusikastuudio
Villem Endel Tiits (1999) on noor dirigent ja trompetist Pärnust. Aastal
2018 lõpetas ta Tallinna Muusikakeskkooli ning 2020. a Eesti Muu
sika- ja Teatriakadeemia (dots Aavo Ots). Ta on üles astunud Eesti
Noorte Brassi, Eesti Noorte Kontsertorkestri, Brass Academy Tallinn
ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkestri dirigendina
nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on ta teinud koostööd Pärnu Lin
naorkestriga, Tartu Vanemuise Sümfooniaorkestriga, Eesti Riikliku
Sümfooniaorkestriga ja Narva Linnaorkestriga.
Villem Endel Tiits alustas dirigeerimisega ning jätkab õpinguid Aavo
Otsa juhendamisel. Alates 2019 on ta Eesti Noorte Kontsertorkestri
mänedžer ja dirigent.
2021. aastal viis Villem läbi orkestri- ja ansambliproove Aavo Otsa
Trompeti Suveakadeemias Suure-Jaanis, kus osales ka žüriis Julius
Vaksi nim trompetistide konkursil. Samuti koordineeris ja viis ta läbi
orkestri- ja ansambliproove Võru Vaskpillipäevade raames, astudes
kontsertidel üles ka interpreedina.
Dirigendina astus Villem Endel Tiits üles Eesti Noorte Kontsert
orkestriga kontserdil „Puhkpillimuusika gala – Aavo Ots 70” Estonia
kontserdisaalis.
Tiits on trompetistina saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti Eesti ja
rahvusvahelistel instrumentalistide konkurssidel.
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PATRIK SEBASTIAN UNT
Esitaja: Luuska Lauluühing koos vokaalansambliga VoxpUNT
Patrik Sebastian Unt (1999) õppis Rapla Muusikakoolis saksofoni ja
Tallinna Muusikakeskkoolis kompositsiooni ja orkestratsiooni. Talle
on omistatud koorijuhi kutsetunnistuse tase 6.
2018-2019 oli ta Kaitseväe orkestri ajateenijate vokaal- ja lauluan
sambli juhendaja, 2017-2018 segakoori Corvus dirigent, 2015-2017
Rapla Ühisgümnaasiumi vokaalkvinteti Ebamusicales ja gümnaasiumi
käsikellade ansambli juhendaja.
Praegu on ta vokaalkammeransambli VoxpUNT ja Luuska Laulu
ühingu dirigent ning Eesti Lennuakadeemia Kammerkoori dirigent
koos Külli Lokkoga
Patrik Sebastian Unt alustas heliloominguga 11-aastasena, kompo
sitsioonitunde on saanud Tauno Aintsilt ning konsultatsioone koori
muusika alal Pärt Uusbergilt. Ta on osalenud mitmetel rahvusvahe
listel muusikaolümpiaadidel: 2016 Klaipedas pronksmedal, 2018
vabariikliku muusikaolümpiaadi võit ja kulddiplom rahvusvahelisel
muusikafestivalil Tallinnas.
Patrik Sebastian Unt on osalenud Eurotreff 2015 raames Saksamaal
rahvusvahelises kooritöötoas kontsertmeistrina (dirigent Franz M.
Herzog). Ta on olnud seotud erinevate kollektiividega: Mitte-Riini
manda koorid (laulja ja koormeistrina), Veronika Portsmuthi Kooria
kadeemia Vokaalgrupp RING ja Kontsertkoor, Eesti Noorte Segakoor.
2018. a Raplamaa laulu- ja tantsupeol juhatas Patrik Sebastian Unt
meeskoore.
2021. aastal juhatas Patrik oma kahe vokaalkollektiivi ja saksofo
nikvarteti ühiskontserti „Kõnelused. Valguses ja varjus“ 14. novembril
Tartu Ülikooli muuseumi Valges saalis. Tema oli ka kontserdi kont
septsiooni ja kava autor. Lisaks salvestas ta Luuska Lauluühingu ja
vokaalansambliga kaks laulu: „Lumehelbed“ (K. Matson /H. Jürisson)
ning „Öö“ (P. S. Unt / D. Vaarandi).
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OTT KASK
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Ott Kask (1962) on õppinud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis
trompetit, trombooni ja puhkpilliorkestri dirigeerimist Priit Raigi ning
sümfooniaorkestri dirigeerimist Paul Mägi juures.
Ta töötab Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialistina, on kor
raldanud arvukalt kohalikke kultuurisündmusi ning olnud piirkondlike
ning maakondlike kultuuriürituste kaaskorraldaja. Viimaste aastate
suurematest üritustest võiks nimetada Harjumaa laulu- ja tantsupidu
2018, Viimsi 100 pidu ning üldlaulu- ja tantsupidude tuleteekonna
üritusi Viimsi vallas 2019.
Ott Kask töötab vaskpilliõpetajana Kuusalu Kunstide Koolis ja Tallinna
Muusikakoolis ning juhendab erinevaid ansambleid ja orkestreid. Ta
juhatab ka Kuusalu Pasunakoori, mis töötab järjepidevalt aastast
1870. Lisaks kirjutab ta ansambli- ja orkestriseadeid, transkriptsioone
ning autoriteoseid, mis on kõlanud ka laulupidudel. Ott Kask oli üks
2021. aastal välja antud Eesti maakondade marsiviiside kogumiku
„Tormakas algus“ põhimõtte väljatöötajatest ja nelja orkestriseade
autor.
Ott Kask on Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse liige, 2018-2020
oli ka Puhkpillimuusika Koja juhatuse liige. Ta osaleb ka Vabariikliku
Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestris tromboonimängijana ja dirigendina.
Kuusalu Pasunakoori dirigendina on Ott Kask korraldanud orkestri
juubelikontserte koostöös Veljo Tormise Kultuuriseltsi, Hugo Lep
nurme Kuusalu Kunstide Kooli, Vabariikliku Orkestrijuhtide puhkpilli
orkestri ning Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga alates orkestri
130. juubelist aastal 2000. Ta on olnud Kuusalu vallas toimunud Veljo
Tormise 70, 75 ja 80 sünnipäevakontsertide kaaskorraldaja, osalenud
muusikakoolide jazz-pop suuna õppekava väljatöötamisel ning EELK
pasunakooride koraaliraamatu töögrupis.
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MARIKA KUUSIK
Esitajad: Saue Poistekoor ja Aruküla Põhikooli poistekoor
Marika Kuusik korraldas 28.-30. augustil 2021 Eesti Meestelaulu
Seltsi poistekooride laulu- ja spordilaagri Remniku puhkekeskuses.
Seoses koroonapandeemiaga jäi möödunud aastal ära palju üritusi ja
paljudel koorilauljatel motivatsioon langes. Ka seda laagrit tuli edasi
lükata ja kui see lõpuks toimus, tuli arvestada piirangutega, mis kind
lasti suurendas korraldajate pinget ja nõudis head kohanemisvõimet.
Varasemate laagritega oli ehk osa asju teistmoodi, osalejaid vähem
ja tegevused teisiti korraldatud, aga poistele oli see pärast kõiki ära
jäänud kooslaulmisi, üritusi ja kontserte emotsionaalselt väga oluline
sündmus, mida mäletatakse praegugi.
Laager oli korraldatud koostöös Kaitseliiduga, kes organiseeris poistele
erinevaid õppusi, millest poisid suure põnevusega osa võtsid. Toimusid
ka lauluharjutused, spordivõistlused ja isetegevuskonkurss teemal
„Üks kõigi ja kõik Eesti eest“. Kuna laagri ajale sattus ka muinastulede
öö, käisime Peipsi kaldal oma tulesid süütamas, moodustades pime
duses küünaldest rannale keti, mis jättis poistele kustumatu mulje.
Marika koerad Milo ja Jasper olid poiste jaoks nagu teraapiakoerad,
kes pakkusid palju rõõmu.
Marika Kuusiku korraldatud üritused on alati olnud väga sisukad ning
õpetavad poistele väärikust ja enda ning teiste austamist. Marika suht
lemine dirigentidega on positiivne, toetav ja lugupidav. Väärtustame
ka seda, et Marika panustab energiat ja aega ka projektide kirjuta
misele, mis aitab hoida laagri osalustasu osalejate jaoks madalal, nii
et ka väiksema sissetulekuga perede lapsed saavad laagris osaleda.
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MARIKA MURUMAA
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Marika Murumaa on Eesti Naislaulu Seltsi tegevsekretär alates 2016.
aasta sügisest ning tema tööülesanded on seltsi tegevuse arenda
mine, seltsi poolt ellu kutsutud kontsertide, projektide ja sündmuste
korraldamine ja koordineerimine.
Marikal on oluline roll Eesti Naislaulu Seltsi igapäevatöös. Seltsi liik
metel ja dirigentidel on temalt alati võimalus saada lahket nõu ja vas
tuseid tekkinud küsimustele ning jagada oma muresid, rõõme ja ideid.
Marika on avatud suhtleja ning tema kiire, täpne ja kohusetundlik
organiseerimisoskus seltsi rohkearvuliste sündmuste korraldamisel
väärib tunnustust.
Marika poolt korraldatud 2021. aasta olulisemad projektid:
•

kontsert-etendus “Naise lugu” Mustpeade majas, mis toimus
koostöös stand-up artisti Ülli Kukumägi ja mitmete seltsi liik
meskooridega;

•

nais- ja neidudekooride kontsert „Eesti Lauljate Liit 100” Tartu
Pauluse kirikus;

•

isadepäeva kontsert „Isale” Estonia kontserdisaalis;

•

Eesti Naislaulu Seltsi advendikontsert „Heliseb väljadel” Tallinna
Toomkirikus;

•

neidudekooride advendikontsert “Südame hääl“ Helsingi Alppila
kirikus.

Ette valmistatud oli ka mitmeid kontserte aasta esimeses pooles, mis
kahjuks viirusepiirangute tõttu ära jäid.
Marika on aktiivselt tegev ka nais- ja meeskooride laulupäeva „Kodu
lootus” korraldusmeeskonnas.
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EESTI MEESTELAULU SELTSI
POISTEKOORIDE LAAGER
REMNIKUL 28.-30. augustil 2021
Esitajad: Saue poistekoor ja Aruküla Põhikooli poistekoor
Seoses koroonapandeemiaga jäi möödunud aastal ära palju üritusi ja
paljudel koorilauljatel motivatsioon langes. Ka seda laagrit tuli edasi
lükata ja kui see lõpuks toimus, tuli arvestada piirangutega, mis kind
lasti suurendas korraldajate pinget ja nõudis head kohanemisvõimet.
Varasemate laagritega oli ehk osa asju teistmoodi, osalejaid vähem
ja tegevused teisiti korraldatud, aga poistele oli see pärast kõiki ära
jäänud kooslaulmisi, üritusi ja kontserte emotsionaalselt väga oluline
sündmus, mida mäletatakse praegugi.
Laager oli korraldatud koostöös Kaitseliiduga, kes organiseeris poistele
erinevaid õppusi, millest poisid suure põnevusega osa võtsid. Toimusid
ka lauluharjutused, spordivõistlused ja isetegevuskonkurss teemal
„Üks kõigi ja kõik Eesti eest“. Kuna laagri ajale sattus ka muinastulede
öö, käisime Peipsi kaldal oma tulesid süütamas, moodustades pime
duses küünaldest rannale keti, mis jättis poistele kustumatu mulje.
Marika koerad Milo ja Jasper olid poiste jaoks nagu teraapiakoerad,
kes pakkusid palju rõõmu.
Marika Kuusiku korraldatud üritused on alati olnud väga sisukad ning
õpetavad poistele väärikust ja enda ning teiste austamist. Marika suht
lemine dirigentidega on positiivne, toetav ja lugupidav. Väärtustame
ka seda, et Marika panustab energiat ja aega ka projektide kirjuta
misele, mis aitab hoida laagri osalustasu osalejate jaoks madalal, nii
et ka väiksema sissetulekuga perede lapsed saavad laagris osaleda.
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EESTI SEGAKOORIDE LIIDU
SUVEKOOL HAAPSALUS
Esitajad: VHK Õpetajate ja Lastevanemate Segakoor,
Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kontsertkoor
Eesti Segakooride Liit korraldab igal aastal Haapsalus lauljate suve
kooli, mis eelmisel aastal toimus 20.-22. augustil. See on isetege
vuslaste jaoks haruldane ja hinnatud võimalus suurteoseid esitada
ja, nagu osalejad ise ütlesid, „üle oma varju hüpata“.
2021. aastal lauldi Wolfgang Amadeus Mozarti Reekviemi dirigent
Tõnu Kaljuste juhatusel.
Koormeistrid olid Veronika Portsmuth ja Mai Simson, hääleseadja
Kaia Urb, solistid Yena Choi, Helen Lepalaan, Oliver Kuusik ja Olari
Viikholm.
Osalevaid koorilauljaid oli kokku sadakond. Kontsert toimus 22. augus
til kell 18 Haapsalu toomkirikus.
On vähe ettevõtmisi, mis suudaksid siduda mitmete kooride (ama
töörlauljatest) liikmeid muusikaliselt nii, et kolme päeva jooksul tõsise
töö tulemusena esitada suurteoseid. Antud suvekool võimaldab suur
vorme laulda paljudel, kes muidu tulenevalt oma koori asukohast,
dirigendi võimekusest või koori võimalustest ei saakski kogemust
suurest lavast, hääleseadest, tuntud dirigendi käe all laulmisest või
esinemisest koos orkestri ning professionaalsete solistidega.
Haapsalu suvekool on liidu liikmetest segakoorilauljatele oluline sünd
mus, läbi mille ennast arendada ning selle kaudu koorilaulule laiemat
kõlapinda anda.
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JUUBELIKONTSERT
„EESTI LAULJATE LIIT 100“
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
24. oktoobril 2021 toimus EMTA kontserdi- ja teatrimajas juubeli
kontsert „Eesti Lauljate Liit 100”, korraldajaks Eesti Kooriühing.
Eesti Lauljate Liit asutati 1921. aastal ning tegutses peaaegu 20
aastat, kuni 1940. aastal seoses nõukogude okupatsiooniga laiali
saadeti. Tegemist oli omaaegse ühe olulisema kultuuriorganisatsioo
niga, mis koondas Eestis tegutsevaid koore ja orkestreid, korraldas
üldlaulupidusid, andis välja Muusikalehte jne. Seltsi esimene esimees
oli Konstantin Türnpu ning vahetult enne laialisaatmist 1940.aastal
kuulus sinna ligi 25 000 liiget. Tänane Eesti Kooriühing on Lauljate
Liidu õigusjärglane ja nii soovisimegi selle mälestuse jäädvustamiseks
ning tegevuse teadvustamiseks korraldada aastapäevakontserdi.
Idee autorid olid Heli Jürgenson ja Riina Roose, kes on Lauljate Liidu
lugu juba selle aasta algusest saadik ka põhjalikult uurinud. Iga Koo
riühingu alaliit valis kontserdile esinema oma esinduskoori ning nii
sai esinevaid kollektiive kuus:
•

Tartu Akadeemiline Meeskoor, dirigendid Kuno Kerge ja Made
Ritsing (Eesti Meestelaulu Selts),

•

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, dirigent Triin Koch (Eesti
Naislaulu Selts),

•

Tartu Üliõpilassegakoor, dirigent Küllike Joosing (Eesti Sega
kooride Liit),

•

NUKU koor, dirigent Reeda Toots-Kreen (Eesti Kammerkooride
Liit),

•

Eesti Noorte Kontsertorkester, dirigent Aavo Ots (Eesti Puhk
pillimuusika Ühing),

•

Üle-eestiline lastekoor “Ilmalilled”, dirigendid Ave Sopp ja Vilve
Maide (Kooriühingu koolikooride sektsioon).

Iga esineja tõi kontserdile mõne loo ELL poolt korraldatud laulu
pidude repertuaarist eelmise Eesti Vabariigi ajal, ning lisaks Eesti
tänapäevaste heliloojate loomingut. Kokku sai väga huvitav kava
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Jürme, Lüdigi, Türnpu, Koidula jt loomingust kuni Vettiku, Tubina,
Ernesaksa, Tormise, Ehala ja Undini – Eesti koorimuusika läbilõige
100 aasta jooksul. Muusikanumbrite vahel tutvustas Riina Roose
Lauljate Liidu ajalugu.
„Eesti Lauljate Liit – tänane kooriühing – on meie kooriliikumises
põhjapanev organisatsioon,“ ütles Roose. „Sada aastat tagasi rajatud
ELL töötas välja laulupidude viieaastase toimumise tsükli, hankis uut
repertuaari ja kirjastas koorimuusikat, korraldas koorijuhtide kursusi,
rajas Tallinna lauluväljaku, andis välja muusikakuukirja ja nii edasi.”
Oleme väga rõõmsad, et Eesti Lauljate Liidu 100. aastapäeva kont
serdil viibis ning esinejaid ja külastajaid tervitas ka Eesti Vabariigi
president Alar Karis.
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KOGUMIK MAAKONDADE
MARSIVIISIDEST
„TORMAKAS ALGUS“
Esitajad: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Vabariiklik Orkestrijuhtide
Puhkpilliorkester
2021. aastal andis Puhkpillimuusika Koda välja kogumiku maakondade
marsiviisidest „Tormakas algus“. Kokku on kogumikus 15 erinevat
marssi ja iga kogumiku teos esindab ühte Eesti maakonda. Projek
tijuht oli Harry Illak.
Puhkpillimuusikas on tihti keeruline leida repertuaari, mis sobiks väik
semale ansamblikoosseisule, aga kõlaks hästi ka suurema orkestri
esituses. Käesolev kogumik on loodud paindliku repertuaarimaterjalina
just väga erinevatele pillide koosseisudele.
Kogumikuga alustati tööd juba 2019. aastal, esitluskontsert toimus 31.
oktoobril 2021 Kuusalu rahvamajas. Kogumiku koostamise ajendiks
oli ennekõike soov laulupidude rongkäikudes ja muudel orkestrite
rivilistel esinemistel eesti heliloojate loomingu osa suurendada.
Kuna suuri klassikalisi puhkpilliorkestreid on jäänud väheks ning
koolides ei õpetata kõiki orkestripille, on kogumikus esitatud marsid
unifitseeritud seades, st partituur koosneb seitsmest häälest pluss
löökpillid ja kõik hääled on esitatavad mitme erineva instrumendiga.
Kogumikku valitud lood töötati välja koos Soome Puhkpillimuusika
Liiduga. Eestist oli kaasatud 20 dirigenti, iga maakond sai esitada
oma pakkumised. Nii tuligi kokku 15 maakonda iseloomustavat või
sealse helilooja tuntud lugu. Valitud lugudest on uudisteoseid viis;
varem loodud marsside esmatrükke või lugusid, mida ei ole korralikult
noodistatud, samuti viis. Tuntud marsse uues seades on samuti viis.
Iga loo juurde kuuluvad autori ja seadja tutvustused. Kirjastamisel
oldi loodussäästlikud - trükitud kujul anti välja vaid partituurid, inst
rumentide partiid on kaasas digitaalsel kujul, et igaüks saaks ise
välja printida, mida vaja. Kogumikust on koostatud ka õppematerjal
dohrey.me keskkonnas, kus on võimalik erinevaid partiisid harjutada
koos professionaalsete instrumentalistidega nagu Indrek Vau, Kalle
Koppel, Andres Kontus, Toomas Oskar Kahur, Karl Tipp, Siret Sui jt.
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Kogumikus avaldatud marsid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Tormakas algus“, Lääne-Virumaa
„Haapsalu marss“, Läänemaa
„Puhkus Viljandis“, Viljandimaa
„Kuusalu pulmamarss“, Harjumaa
„Suvitaja marss“, Pärnumaa
„Tartu marss“, Tartumaa
„Tere, Paide“, Järvamaa
„Kungla rahvas“, Jõgevamaa
„Emmaste kooli marss“, Hiiumaa
„Kevadmarss“, Võrumaa
Marss Pärt Uusbergi „Tants kuuvalgel“ teemadel, Raplamaa
„Saaremaa marss“, Saaremaa
„Konfiguratsioonide võidukäik“, Ida-Virumaa
„Taevaskoja radadel“, Põlvamaa
“Las minna Valgast Sangaste“, Valgamaa

Projekti toetasid: Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Eesti
Rahvakultuuri Keskus.
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KONTSERTETENDUS
„NAISE LUGU“
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Kontsertetendus „Naise lugu“ on sündinud koostöös Ülli Kukumägiga
kahesaja laulja, kuue dirigendi, visuaalkunstniku, kontsertmeistri,
valgustehniku ja teiste toredate inimeste kaasabil.
See lugu on elust enesest – elu keerdkäikudest ja inimesest ning
naisest nende sündmuste keskel. Eluline lugu tuuakse kuulajani läbi
naiskoorilaulu.
Etendus – nagu elugi – koosneb tsüklitest:
1. Sünd
2. Kasvamine
3. Kool
4. Teismeliseiga
5. Elukutse valimine
6. Armumine
7. Ema
8. Lahutus
9. Sotsiaalsed normid
10. Kannatus
11. Saad hakkama
12. Rõõm
Kontserdil esinesid Tallinna Reaalkooli tütarlastekoor, noorte naiste
koor Leelo vol 2, Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor, naiskoorid
Carmina ja Gaudete ning Eesti Rahvusraamatukogu naiskoor.
Kontserdil kõneles idee autor ja stsenarist Ülli Kukumägi, kunstiline
juht ja lavastaja oli Toomas Voll.
Kontsert-etendus toimus 13. oktoobril 2021 Tallinna Mustpeade Majas
täissaalile ning seda külastas ka Eesti Naislaulu Seltsi patroon proua
Ingrid Rüütel abikaasaga. Tulevikus on plaanis kontserti esitada ka
mujal Eestis, Tallinna korduskontsert toimub 13. aprillil 2022.
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KOORIDE
MAAILMAKORISTUSPÄEV
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev olevat ajaloo suurim
üleilmne kodanikualgatus. Iga-aastaste aktsioonide jooksul korrasta
vad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist.
2021. aastal toimus Üleilmne Maailmakoristuspäev 18. septembril
ja sellest võttis osa 191 riiki, tehes sellest statistiliselt seni edukaima
koristuspäeva. Osalusrekord purustati Eestiski, kus ettevõtmisele
registreerus 41 718 inimest, mida on üle 10 000 rohkem kui mullu.
Üleilmsele koristuspäevale andis tänavu hoogu projektiga liitunud
uus algatus „Laulame Eestimaa puhtaks“ – kooride ja koorilauljate
kaasatõmbamine koristusse. Selline aktsioon toimus esmakordselt
ja selle mõtte algataja on Britt Normet, kes on olnud aktiivselt tegev
ka eelmiste Maailmakoristuspäevade juures. „Laulame Eestimaa
Puhtaks!“ kooride kunstiline juht oli koorijuht Külli Kiivet, kes liitus
vabatahtlike meeskonnaga 2021. aastal.
Osaleda said kõik koorid – igas vanuses, koosseisus ja suuruses. Koo
rid kogunesid üle Eesti oma valitud paikades, et ühisel jõul koristada
ära kas näiteks oma kodukoha laululava, proovipaigana kasutatava
koolimaja või rahvamaja ümbrus, mõni muu koorile oluline paik või
kultuuritempel. Ühine koristamine algas ühise laulmisega, mida aitas
läbi viia Raadio Elmar, mille eetris kõlas tunni vältel koorimuusika. Kava
koosnes tuntud ja armastatud Eesti koorilauludest, mida peavad oma
südames kalliks erinevates vanustes lauljad ja enamasti oskavad neid
ka peast laulda. Muusika oli valitud ERRi fonoteegist ja väga erine
vate esitajate hulgast, erinevatest ajastustest, erinevate dirigentide
interpretatsioonides. Raadio-eeter võimaldas selle, et kõik said koos
korraga laulda, ükskõik, millises Eestimaa nurgas parasjagu viibiti!
Tallinnasse, Eesti Ajaloomuuseumi hoovi tulid sellel ajaloolisel päeval
kokku üle-eestilise neidudekoori LEELO ja Tallinna Ülikooli meeskoori
lauljad, moodustades kokku „Laulame Eestimaa Puhtaks!“ ühendkoori
ja laulsid laule kaasa koos Raadio Elmariga kohapeal. Laulmisest
tegi otseülekande Postimees Grupp – nõnda sai kontserdile veebi
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vahendusel kaasa elada ja üritus pälvis ka teistes kanalites palju mee
diakajastust. Pärast laulmist mindi üheskoos Maarjamäe ümbrusesse
ja korjati kokku suurel hulgal, kümnete kottide viisi Lasnamäe nõlva
dele maha jäetud prügi. Eestimaa sai jälle puhtamaks ja hing samuti!
Järgmine Maailmakoristuspäev toimub 17. septembril 2022.
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LAULU- JA PILLILAHING 2
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
12. septembril 2021 toimus Pärnu-Jaagupis II Laulu- ja Pillilahing.
Esimene samanimeline konkurss toimus 2016. aastal. Konkursi põhi
mõtteks on, et omavahel võistlevad koorist ja puhkpilliorkestrist moo
dustatud tandemid.
Seoses keerulise viirusolukorraga osales möödunudaastasel konkursil
kaks tandemit: Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester ja segakoor
Vox Populi ning Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Orkester Saxon ja sega
koor Endla. Žüriis oli nii koorijuhte kui ka orkestridirigente: Priit Sonn,
Merike Toro, Mariell Aren, Valdo Rüütelmaa ja Tarvi Tasane. Kohale
oli tulnud suur hulk kuulajaid.
Laulu- ja Pillilahing 2021 toimus Pärnu-Jaagupis festivali Halinga
Puhkpill raames ning selle toetajad olid Põhja-Pärnumaa vald koos
Pärnu-Jaagupi Muusikakooliga.
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MUUSIKALINE LAVATEOS
„LIBAHUNT“ NUKU KOORI
ESITUSES
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
NUKU koori esituses kõlanud „Libahunt“ on koori, solistide ja saate
ansambliga esitatav muusikaline lavateos. Kümnest laulust koosnev
teos annab ülevaate Kitzbergi tragöödias toimuvast - laulud umbusust,
võõravihast, armastusest ja metsast. Need on teemad, mis kõnetavad
praegusel hetkel kõiki ürgsete viiside ja kõlade kaudu.
Lavastuse muusikalise poole lõi Siim Aimla Jürgen Rooste ja August
Kitzbergi tekstidele, lavale seadis selle Reeda Toots.
„Libahunt“ esietendus juunis 2021 Tallinnas. 2021. aasta sügisel
esitati lavastust veel neljal korral üle Eesti: Rakveres, Tallinnas, Pär
nus ja Tartus. Koorietenduses esinesid NUKU koor koos Siim Aimla
saateansambliga, solistid olid Sofia-Liis Kose, Marta Arula, Kaur Terep,
Sirle Liiv-Kose, Kristel Sikk ning Muusikalikooli õpilased.
Etendus võitis publiku südamed. Kuivõrd koorid kasutavad järjest
rohkem lavastuslikke elemente oma töös ja ettekannetes, on NUKU
koori „Libahunt” ilmekas näide koorilaulu ja teatri sidumisest.
NUKU koor on end korduvalt tõestanud aktiivse koorina, kes julgeb
murda traditsioonilise kontserdiformaadi piire. Koori juht ja lavastaja
Reeda Toots tunneb hästi nii koori kui ka koorilauljate hingeelu ja
võimekust, leides maitsekaid ning samas efektseid lahendusi, mis
võidavad publiku tähelepanu ja poolehoiu.
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LAINE RANDJÄRV
„PÕHJAMAA PÄIKESE
KULLAS“
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Laine Randjärve raamat „Põhjamaa päikese kullas“ põhineb koori
juhtide Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetuse analüüsil ja
hõlmab laulupeoliikumisega seonduvaid sündmusi aastatel 1938 –
1980, millesse jäi peategelaste aktiivse tegevuse periood ning palju
olulisi ning pöördelisi kultuuriajaloolisi sündmusi. Raamatu pealkiri
on otseselt seotud Vettiku lauluga „Su Põhjamaa päikese kullast”,
millega ta kandideeris ka Eesti Vabariigi hümni leidmiseks korral
datud konkursil.
Raamat toetub teaduslikele allikatele ning sisaldab muusikateoste ja
isikunimede registreid ning on varustatud põhjalike viidetega. Osaliselt
kattub see autori kunagise uurimustöö publikatsiooni materjaliga,
põhinedes rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud artiklitele
ning on sümboolne järg 2012. aastal kirjastuses SE&JS välja antud
Randjärve teosele „Sillad üle piiride”, kus on tervikuna esitletud
dirigent Vettiku ja tema õpilase Laasmäe kirjavahetus, lisaks sellele
meeste sõprade, kolleegide ja tuttavate mälestused. Mida kaugemale
jäävad nõukogude ajal toimunud kultuurisündmused, seda vähemaks
jääb inimesi, kes on neist ise vahetult osa võtnud ning saavad oma
mälestusi jagada.
Oma sõnastuses ja ülesehituses on raamat mõeldud laiemalt kultuu
rihuvilisele lugejale, kes leiab siit nii nostalgilisi meenutusi suurejoo
nelistest laulupidudest kui ka traagiliste olukordade kirjeldusi, mida
pidid üle elama stalinliku režiimi poolt represseeritud loomeinimesed.
***
„Raamatus on arvukalt esile toodud väärtuslikke muusikaajaloo fakte,
mis on meie lähiajaloos tänaseni tundmatud või vähe uuritud ja mis
valgustavad olulisi, isegi valusaid momente meie kultuuriloos – eriti
muidugi laulupeoliikumisse puutuvat.”
Hain Rebas, ajaloolane, emeriitprofessor, ohvitser ja meeskoorilaulja
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„Raamat pakub laia ülevaate Eesti koorikultuuri arendajate tegevusest,
nende töö avalikkuse eest varjule jäänud tahkudest ja muusikakultuuri
vaevadest nõukoguliku surutise tingimustes. Koorimuusika rolli meie
rahvuskultuuris ning selle seoseid poliitilise ajalooga analüüsitaksegi
eeskätt läbi silmapaistvate muusikategelaste ja pedagoogide tegevuse. Raamatu olulisi väärtusi on kirjavahetuse toomine kultuuriajaloost huvitatud lugejani. Kõik kokku kaasahaarav lugemine!”
Lauri Vahtre, ajaloolane
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TANTSULAVASTUS
„TÄHESÜLEM“
Esitaja: Eda Lindepuu
Tartu linna päevaks valminud tantsulavastuse „Tähesülem“ etendu
sed toimusid 28. juunil kell 22 ja 29. juunil kell 7 Tartu Toomkiriku
varemetes ning 22. ja 23. novembril Eesti Rahva Muuseumi silla-alal.
Toomkiriku varemete etendused olid tasuta ja publikuks oli ligi 1000
inimest, ERMi etendusi nägi peaaegu 200 inimest. Etenduse raames
esitati Sisaski, Tormise, Hindpere ja Kõrvitsa koorimuusikat, lisaks
salvestatult Tuva kurgulaul.
„Tähesülemi“ projektis kohtusid kaasaegne tants ja eesti koorimuu
sika. Esitasid neli meestantsijat (Raho Aadla, Endro Roosimäe, Joo
nas Tagel, Willem Houck või Allar Valge) ning umbes 40 naislauljat
naiskoorist Emajõe Laulikud ja neidudekoorist Kurekell (dirigent Vilve
Maide). Tegemist oli lavastusega, kus tants ja laul põimusid ning
täiendasid teineteist, kus imelised hetked sündisid tantsust ja laulust
tekkinud energiast. Laulu ja tantsu koostoimest tekkinud sünergia
kandus ka publikusse.
Autor-koreograaf-lavastaja Heili Lindepuu idee ühendada kaasaegne
tants naiskooridele loodud muusikaga andis publikule võimaluse koh
tuda erinevate kunstiliikidega ja tutvustada laiemalt nii koorimuusika
kui kaasaegse tantsu võlu. Lavastuses suhtuti austusega nii tantsu
kui muusikasse ja leiti vahendid nende sidumiseks, kaotamata ära
muusika originaalväärtusi ja sõnumeid.
Lisaväärtusena korraldas Lindepuu novembri teisele etendusele kir
jeldustõlke, mille kaudu said ka pimedad/vaegnägijad sisukama ja
mitmetahulisema kogemuse. Tema oli ka projekti produtsent.
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ÖÖLAULUPIDU
„VABA EESTI 20.08.2021“
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
450 muusikut tähistasid 20. augustil Tallinna lauluväljakul enam kui
viietunnise kontserdiga Eesti Vabariigi taasiseseisvumise märgi
list, kolmekümnendat aastapäeva. Tegemist oli unikaalse, vaid selle
pidupäeva õhtuks kokku pandud sündmusega, mille muusikajuht oli
Rasmus Puur.
Ärkamisaja revolutsioonilist muusikat esitasid-mängisid Tallinnas
Kukerpillid, J.M.K.E ja Singer Vinger, Tartus – Justament, Nele-Liis
Vaiksoo, Bonzo, Jaan Sööt, Hannes Kaljujärv, InBoil jt.
Viimase kolme kümnendi hitte esitasid Iiris, Kerli, Birgit Sarrap, Tuuli
Rand, Kristel Aaslaid, Marten Kuningas, Daniel Levi, Elina Netšajeva,
Tanel Laidna, Elina Born, Stefan, Grete Paia, Andreas Poom, Liis
Lemsalu, Robin Juhkental, Laura Prits, Mikk Dede, Kadri Voorand,
Inga Tislar, Rasmus Rändvee, Clicherik ja Mäx, Curly Strings, Alvar
Tiisler, Raiko Raadik, Tamar Nugis, Rita Ray, Kait Kall, Märt Pius,
Reigo Tamm, Mehis Tiits, Harry Heldur Põlda, Jüri Pootsmann, Anett,
Hannaliisa Uusma, Kaspar Velberg, Saara Pius, Lenna, Sander Mölder,
Marie Vaigla, Mari Jürjens, Ott Lepland, Jaagup Tuisk, Getter Jaani,
Silver Laas ja Karl-Erik Taukar.
Lisaks olid laval Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmees
koor, tütarlastekoor Ellerhein, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja
Collegium Musicale. Kontserdist tegi otseülekande ERR.
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AASTA
KOOSTÖÖPREEMIA
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AIVAR ROSENBERG
JA ROOSU TALU
Esitajad: Tartu ülikooli kammerkoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor, Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor
Juba 14. suve järjest on dirigent Triin Kochi kolmel kooril olnud tradit
sioon tulla juunikuus Võrumaa metsade ja põldude vahele kokku, et
pidada maha uhke kahepäevane laulupäev. Meie eesmärk on hoida
elus kohalikku laulupidude traditsiooni Sulbis, et seeläbi anda oma
panus paikkonna kultuurielu edendamisse. Nii on ürituse kulminat
sioon kooride rongkäik (rahvarõivais, lippude ja lauluga) dirigent Kochi
maakodust Pöksist Sulbi laululavale, kus antakse huvilistele täispikk
kontsert koos pillimängu, tantsu ja vahetekstidega.
Enne laululavale jõudmist külastatakse Määritsa lahingupaika, kus
peetakse isamaalisi kõnesid, süüdatakse küünlad, asetatakse pärjad
ning lauldakse isamaalisi laule seal langenud metsavendade mäles
tuseks.
Kuna on üpris harukordne, et väikese maakoha laululaval saab suviti
kuulata kõrgetasemelist eesti koorimuusikat väga heade kooride esi
tuses ja tunnustatud dirigendi juhatusel, siis on laulupäeval välja
kujunenud oma traditsiooniline publik, mis aasta-aastalt suureneb. See
omakorda kinnitab ürituse olulisust kogukonnale. Saabuval suvel leiab
aset 15. laulupäev, millest saab loodetavasti osa rekordarv kuulajaid.
Algusest peale on laulupäevade suurim koostööpartner olnud Sulbi
külas tegutsev Roosu talu eesotsas peremees Aivar Rosenbergiga.
Nii pakub Roosu talu sajapealisele koorirahvale mitu korda päevas
imemaitsvat toitu (tuues selle ka ise kohale), vihma korral telkides
peavarju ning soovijatele võimalust ööbida oma puhkekompleksis.
Seda kõike teeb Roosu talu rahvas täie pühendumusega ning vähem
oluline ei ole ka see, et kuigi neil kahel päeval on taluperel käed-jalad
tööd täis (sajaliikmelise seltskonna toitlustamine ei ole lihtne), leiab
pererahvas alati aega, et ka kontserti kuulama tulla.
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EESTI
SÜMFOONIAORKESTRITE
LIIT (ESOL)
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (ESOL) ühendab meie keelpilli-, süm
foonia- ja sümfoniettorkestreid ning korraldab mh mitmeid põnevaid
ja vajalikke projekte, mis on suunatud noortele. ESOL asutati 1999.
aastal ja see tegutses aktiivselt paar aastat, korraldades üleriigilisi
noorte sümfooniaorkestrite päevi, festivale, kontserte jms. 2010. a
märtsis liidu tegevus taastati. Hetkel kuulub liitu 27 tegutsevat noorte
sümfoonia- ja keelpilliorkestrit.
2021. aastal oli Eesti Sümfooniaorkestrite Liit partneriks Eesti Kam
merkooride Liidule traditsioonilise jõuluootuskontserdi korraldamisel,
vastutades kõige eest, mis puudutas orkestrite komplekteerimist ja
logistikat. Kokku hõlmas projekt enam kui 50 orkestranti mitmest
orkestrist ning ligikaudu 110 lauljat viiest koorist. ESOL näitas ligi
poole aasta pikkuse korraldusprotsessi juures kõrget kunstilist taset ja
professionaalsust, aidates tagada nii muusikalise kui ka korraldusliku
poole kvaliteeti, ning seejuures mitte lastes keerulistel ühiskondlikel
piirangutel tööd segada. Märkimisväärne on operatiivsus, millega kont
serdinädalal lahendati dirigendi haigestumisest tekkinud probleem.
ESOList on saanud usaldusväärne partner Eesti Kammerkooride Lii
dule, kes näeb võimalusi tulevaseks koostööks nii järgmisel aastal
samas projektis kui ka teistes ettevõtmistes.
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HAAPSALU
KUTSEHARIDUSKESKUS
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Haapsalu Kutsehariduskeskus tegutseb oma praeguse nime all
Haapsalu külje all Uuemõisas alates 2005. aastast. Alates 2010. aas
tast juhib kooli praegune direktor Ingrid Danilov.
Igapäevaselt pakub kool kutseõpet 12 eri valdkonnas kokku ligi 30
erialal pea 800 õpilasele. Ca pooled neist on Läänemaalt, pooled teis
test maakondadest (eriti Harjumaalt ja Tallinnast). Head õppimis- ja
elamistingimused on loodud ka erivajadustega õpilastele.
Lisaks tasemeõppe pakkumisele on koolist aastatega kujunenud arves
tatav ja populaarne täienduskoolituskeskus, kus korraldatavate kur
suste spekter on väga lai – tööalastest kursustest huvitegevuseni. Koolil
on ilusad kaasaegsed ruumid ja kaks väga heas korras õpilaskodu.
Eelnimetatu loobki väga head tingimused ka koorimuusika-alasteks
täiendkoolitusteks. Eesti Segakooride Liit korraldab Haapsalus sega
koorilauljate suvekooli alates 2014. aastast, möödunud suve 20.22. augustil toimus järjekorras kaheksas suvekool. Igal suvel koguneb
sinna sadakond lauljat, et õppida üheskoos selgeks mõni vokaal-süm
fooniline suurteos ja seda siis Haapsalus kontserdil koos esitada.
2021. aastal toimus ka Kooriühingu traditsiooniline koorijuhtide ja
muusikaõpetajate suveseminar ( järjekorras juba 38.!) esmakordselt
Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Kokku osales suvekoolis 156 ini
mest, neist 128 muusikaõpetajat-koorijuhti-koorivanemat ning 28
juhendajat (lektorid, korraldajad, kontsertmeistrid, esinejad jt).
Kõik mahtusid kooli ruumidesse lahedalt ära, vastuvõtt oli lahke ja
abivalmis, kutsehariduskeskuse poolt oli olemas ka IT-abi loengute ja
õpitubade tehnilise külje jaoks. Ruumi jätkus nii suurtele õpitubadele,
rühmatundidele kui ka individuaalõppele ning hostel oli mõne minuti
kaugusel. Väga hästi oli korraldatud toitlustamine: söögid olid väga
maitsvad ning söökla suutis arvuka osalejaskonna ära toita nii, et
järjekordi peaaegu ei tekkinudki.
Haapsalu KHK on suvekoolide tegemiseks suurepärane ja abivalmis
koostööpartner, kellega loodame koos töötada ka edaspidi.
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RIINA ROOSE
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Riina Roose on EMTA lavakunstikooli ansamblilaulu õppejõud ja Tal
linna Linnateatri muusikajuht, aga sellele lisaks paistnud silma pika
ajalise haridus- ja kultuuriloolise tegevusega. Ta on olnud Linnateatri
koorikoosluste ja muusikaettevõtmiste eestvedaja, laulupeoliikumise
vaimust rääkija ja kaasamõtleja ning heade koorialgatuste looja. Ta on
alati innustuv ja innustav eesti koorimuusika eest seistes ja rääkides
ning tema nõuanded koorimuusika tutvustamisel, selle esitamisel
ja seeläbi Eesti suuremaks tegemisel on silmapaistvad. Kümned ja
kümned koorid on saanud temalt palju abi ja tuge koorimuusikaga
tegelemisel.
Oleme olnud ka tunnistajaks Riina Roose innustunud tegevusele Mart
Saare Hüpassaare majamuuseumi eest seismisel ning Saare-asja
ajamisel Suure-Jaanis ja Eestis tervikuna. On tänuväärne, et leidub
inimene, kes on võtnud Mart Saare muusikaajaloolisest olulisusest
eestkõnelemise ja tema muusika eest seismise südameasjaks.
Roose on korraldanud kontserte, kirjutanud neile muusikaajaloolisi
vahetekste („Pühendan sind looks ja lauluks” koos Eesti Filharmoonia
Kammerkooriga, „See oli hää mu südamel” Juhan Liivi tekstiga laulu
dest koostöös RO Estonia poistekoori ja Estonia Seltsi Segakooriga
jt), oli 2014. aasta laulupeo „Aja puudutus” lavastaja, üks valikkooride
lauliku koostajaid ning kunstilise juhi assistent, on lavastanud Tartu
laulupidu jne.
Riina Roose on läbi mitme aastakümne olnud väga aktiivne muusikaelu
elavdaja, hea nõuandja kohalikele omavalitsustele koorimuusika ja
laulupidude korraldamisel (Tartu laulupidu), avalike muusikaürituste
korraldaja ja toetaja, Eesti teatrimuusika ja kinomuusika hoidja ja
esitleja ning väga usaldusväärne ja asjatundlik partner kooridele,
muusikakoolidele ja muusikakollektiividele.

109

Viimase paari aasta olulisemad tegevused:
•

Kontserdi „Eesti Lauljate Liit 100” ettevalmistamine, kunstiline
juhtimine ja tekstiosa loomine – kontsert toimus 24. oktoobril
2021, esinejateks 5 koori ja puhkpilliorkester,

•

Loengud Lauljate Liidu ajaloost koorijuhtide suveseminaril, sega
koorilauljate suvekoolis ja EMTA dirigeerimisosakonnas 2021,

•

Esimese kultuuriloolise rattamatka ettevalmistamine ja juhtimine
koorimuusikahuvilistele – retk toimus juulis 2021 ning viis osa
lejad Mart Saare, Carl Robert Jakobsoni, heliloojate Kappide ja
Johann Köleri radadele,

•

Linnateatri lavastus „Osnap” (pühendatud Voldemar Panso 100.
sünniaastapäevale) – Riina Roose oli lavastaja ja muusikajuht
(2020 november),

•

Tartu Rahu 100 – Riina Roose oli kunstiline juht (2. veebruar
2020),

•

EMTA blackboxi avalavastus „Kummardus alustajatele” – Riina
Roose koostas tekstid ja valis laulud, lavastas koos Anu Lambiga
(2019 september),

•

Juubelilaulupeo sündmused Tartus (kolm ajastukontserti, Maarja
kontsert ja jumalateenistus) – Riina Roose lavastas koos Anu
Lambi ja Karl Laumetsaga ning pani kokku vahetekstid) 2019;

•

„Tartu Rahu 98” – Riina Roose oli kunstiline juht (2. veebruar
2018),

•

„Siuru 100” etenduses oli Riina Roose grupijuht ja otsis kokku
vajaliku materjali (2017),

•

2013. aastal Riina koostas ja viis läbi loengkontserdid „Estonia
teater 100 läbi koorimuusika” koos Estonia Seltsi Segakooriga.

Uurimistööd on Riina Roose teinud Tartu rahu, Siuru ajaloo, Eesti
Muusikaakadeemia ajaloo, Eesti Lauljate Liidu ajaloo ja loomulikult
laulupeo ajaloo kohta.
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SUURE-JAANI
GÜMNAASIUM
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Suure-Jaani Gümnaasium on tänapäevane, aktiivne ja kultuurisõbralik
kool. Koolis õpib 64 gümnasisti, selle ruumides tegutseb ka Suure-
Jaani Muusikastuudio, toimuvad spordivõistlused ja treeningud (koolis
on nii võimla kui ka maadlussaal), töötavad male-, tehnika, robootikaja karateringid, õppida saab erinevaid instrumente.
Lisaks võõrustab Suure-Jaani Gümnaasium lahkelt ka koorilaagreid
ning selle ilusas aulas korraldatakse sageli kontserte. Nii on seal
toimunud mh Suure-Jaani Muusikafestivali, Mart Saare sünniaasta
päeva ürituste ja Kooriühingu suvekooli (Olustvere, 2020) kontserdid.
Suure-Jaani Gümnaasium on alates 2003. aastast olnud ka Aavo
Otsa Noorte Trompeti Suveakadeemia koostööpartneriks. Möödunud
aastal toimus see sündmus 4.-8. augustil, korraldajateks Aavo Otsa
Muusikastuudio koostöös Suure-Jaani Kultuurimajaga. Suure-Jaani
Gümnaasiumis viidi läbi kursused, solistide ja ansamblite proovid,
toimus kursuslaste majutamine ja toitlustus. Gümnaasiumi aulas
korraldati ka Suveakadeemia kontserte ning seal leidis aset III Julius
Vaksi nimeline klassikakonkurss noortele trompetistidele, kus osales
26 noort trompetisti üle Eesti.
Täname Suure-Jaani Gümnaasiumi ning majandusjuhti Eda Nodapera
alati abivalmi, külalislahke ja professionaalse koostöö eest muusika
sündmuste korraldamisel!
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TABASALU MUUSIKAKOOL
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Tabasalu Muusikakool on aastaid toetanud Eesti Puhkpillimuusika
Ühingu tegevust. Kindlasti tahaksime eraldi ära märkida kooli direktorit
Kalev Konsat ja õppealajuhatajat Mai Ainsalu, kes on väga vastutu
lelikud ja abivalmid.
Kogu Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 17 tegevusaasta jooksul oleme
saanud kasutada Tabasalu Muusikakooli saali ja klasse. Ühingu juhatus
ja erinevad toimkonnad on Tabasalu Muusikakooli abiga korraldanud
Tabasalu Metsasarvepäevi, rivitrummarite üleriiklikke koolitusi, Eesti
puhkpilliorkestrite konkursse, Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpillior
kestri õppelaagreid, Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestri
õppepäevi ja palju teisi projekte.
Traditsiooniliselt on Tabasalu Muusikakoolis korraldatud ka Eesti
Muusikakoolide Liidu konkursside vaskpuhkpillide eelvoore.
Tabasalu Muusikakool on andnud Puhkpillimuusika Ühingu sündmus
tel kasutamiseks ka erinevaid hinnalisi löökpille, mis on korraldajatele
suureks abiks. Oleme Tabasalu muusikakoolile ning selle juhtkonnale
väga tänulikud!
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TALLINNA FILHARMOONIA
MUSTPEADE MAJA
JA LILIAN SARAPUU
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Mustpeade maja on üks armastatumaid koorikontsertide paiku. Paar
viimast aastat on seal Kooriühingu ja Tallinna linna koostöös toimunud
koorikontsertide sari „Kooskõla“, traditsiooniliselt on see alati olnud
ka üks Tallinna rahvusvaheliste koorifestivalide kontserdikohti. Möö
dunud aastal paiknes seal ka Tallinn Music Weeki Kooriühingu lava.
Eesti Naislaulu Seltsil oli Mustpeade maja ja Lilian Sarapuuga eriliselt
meeldiv ja meeldejääv koostöö seoses oktoobris 2021 toimunud kont
sertetendusega „Naise lugu“. Korraldajate käsutusse anti kontserdi
ettevalmistuse ja läbiviimise ajaks mõistliku hinna eest vajaminevad
ruumid koorilauljatele, keda oli kokku pea 200. Lilian oli meie jaoks
alati olemas nii kontserdi päeval kui ka sellele eelnenud korraldus
perioodil, kus tuli lahendada nii mitmeidki murekohti. Üheskoos leiti
lahendused valgusele, helile, esinejatele ja pealtvaatajate paigutusele.
Väga sõbralikud, vastutulelikud ja professionaalsed on ka teised
Mustpeade maja töötajad. Nii korraldajad kui ka koorid tunnevad
end seal alati teretulnuna.
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TALLINNA
KESKRAAMATUKOGU
MUUSIKAOSAKOND
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Tallinna Keskraamatukogu muusika- ja filmisaal korraldab kammer
kontserte, filmiõhtuid ja loomingukonkursse, sinna kogutakse muu
sikaalast kirjandust ja perioodikat, noote ning heli- ja videosalvestisi.
Koju saab laenata raamatuid, muusikainstrumente, noote, ajakirju,
helisalvestisi ning laenutuslitsentsiga videoid. Otsinguid abistab e-ka
sutajakoolitus ja kohapeal on võimalik kasutada WiFit.
Muusika- ja filmisaalis on mitmeid võimalusi muusikamaailma avas
tamiseks. Noodikirjutusprogrammi FINALE abil saab käsikirjalised
noodid digitaalseteks vormistada. Lugejate kasutuses on arvutid,
mis on varustatud muusikaloomise programmiga Cubase LE AI Ele
ments 10.5 ja MIDI-klaviatuuriga M-AUDIO Oxygen49. Võimalik on
luua ja salvestada heliteoseid ja fonogramme või MIDI-klaviatuuril
improviseerida.
Väga olulise teenusena on Keskraamatukogu muusikaosakond pak
kunud koolidele haridusprogramme, mis osutus eriti suureks abiks
distantsõppe ajal. Muusikaõpetajad said Keskraamatukogu muusika
osakonnast oma koolidele erinevaid veebitunde, kontserte, viktoriine
ja videokohtumisi muusikutega.
2021. aastal korraldati:
•

Veebiviktoriinid koolidele: KISUB TORMISEKS, Beethoven 250,
EV 100, Tamberg 90;

•

Veebitunnid erinevatel teemadel;

•

Kohtumiste sari “Laulupeoheliloojatega laulupeost” - kohtumised
8 heliloojaga, sh veebikohtumised;

•

Kontserdisari “Kammermuusikud linnas”;

•

Raamatukogutunnid: heli- ja videotöötlused, soome-ugri rahvaste
muusika, Alo Mattiisen jpm.

Muusikaosakonna juhataja on Kaie Viigipuu-Kreintaal, lisaks töötavad
seal abivalmis raamatukoguhoidjad Ester Pomerants ja Liis Kivirand.
114

TIIA PUHVEL
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Tiia Puhvel (1953) lõpetas Tartu Heino Elleri nim Muusikakooli laulu
erialal ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi kooridirigeerimise erialal
(prof Arvo Ratassepp).
Alates 1982. aastast oli ta Tartu Õpetajate Seminari (varasema
nimega Pedagoogiline Kool) hääleseade, dirigeerimise ja muusika
ajaloo õpetaja ning TÕSi naiskoori hääleseadja. Tema õpilasi töötab
nii muusikaõpetajate kui ka koorijuhtidena paljudes koolides üle Eesti
ning ta on olnud paljude bakalaureuse- ja magistritööde juhendaja.
Kuni 2021. aastani oli Tiia Puhvel TÜ Haridusteaduste Instituudi
kõnetehnika lektor.
2007. a alustas Tiia Puhvel tööd soolo- ja ansamblilaulu õpetajana
toonases Tartu Karlova Gümnaasiumis (praegu Karlova Kooli koori
kool), kus töötab tänaseni. Tema õpilased on esinenud paljudel Tartu
linna ja ka vabariiklikel üritustel, sh mitmel korral Estonia kontserdi
saalis isade- ja emadepäeva kontsertidel.
Tiia Puhvel teeb tihedat koostööd Vanemuise teatriga. Tema õpilased
on laulnud solistidena suurvormides (Mendelssohni „Elias”), muu
sikalides („Helisev muusika”, „Mary Poppins”, „Kaunitar ja koletis”,
„Sweeney Todd”), ooperites („Tosca”, „Werther”, „Linda di Chamou
nix”) ning balletis „Armastuse tango”. Viimane oluline koostöö teatriga
oli 2021.aastal toimunud kontsert-etenduses „Eesti ballaadid”.
Aastaid on kestnud ka Tiia Puhveli koostöö puhkpilliorkestriga Tartu –
Karlova Kooli solistid on esinenud mitmetel orkestrikontsertidel.
Tiia Puhveli lauluõpilased on auhindu noppinud mitmetelt konkurs
sidelt. Kohtla-Järve rahvusvahelistel akadeemilise laulu konkurssidel
on ta kolm korda valitud parimaks vokaalpedagoogiks. Tema edukaim
õpilane neil konkurssidel on olnud Karl-Markus Kaiv – 2017.a Grand
Prix’ võitja.
Ka EMLS poiste ja noormeeste võistulaulmistelt on Tiia Puhveli õpi
lased toonud koju mitmeid auhindu. Lauluvõistlusel „Võluhääl” on ta
kaks korda saanud parima juhendaja preemia. Tema õpilased Helen
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Lokuta ja Raiko Raalik on RO Estonia solistid, Airike Kolk samas koori
solist ning Hele-Mall Leego laulab Eesti Filharmoonia Kammerkooris.
Karl-Markus Kaiv jätkab lauluõpinguid EMTAs ning Brett Pruunsild
Austrias. Kolm Tiia Puhveli õpilast õpivad hetkel klassikalist laulu
Tartu Elleri-nim Muusikakoolis.
Alates 1978. aastast on Tiia Puhvel töötanud hääleseadjana 11 koori
juures. Esimene neist oli segakoor Heli, kõige pikemat aega on ta
töötanud neidudekooriga Kurekell (al 1989 kuni tänaseni). Alates
2001 töötab ta hääleseadjana Tartu Üliõpilassegakoori juures, alates
2020 ka kammerkooriga AleCoq.
Tiia Puhvel on ka aktiivne koolitaja, kes on läbi viinud üle 80 vokaalvõi kõnetehnilise koolituse, samuti teinud kooriühingu kaudu men
torina vokaali-alast tööd mitmete kooride juures.
Aastal 2014 valiti Tiia Puhvel Tartumaa Kultuuripärli nominendiks
ning ta sai Tartu Kultuurkapitali preemia. 2012 ja 2021 valiti ta Tartu
ja Tartumaa aasta huvikooli õpetajaks.
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VALGA KULTUURIJA HUVIALAKESKUS
Esitaja: Toomas Voll
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus korraldas 6.-7. novembril 2021 Val
gas juba kuuendat korda rahvusvahelist pop-jazz kooride ja duettide
konkurss-festivali „Lauluragin“. Aastast aastasse on konkurss-festival
kogunud tuntust ja populaarsust. Ka seekord oli kooride ja duettide
tagasiside korraldusele taas kord vaid ülikiitev. Vaatamata keerulisele
koroonaolukorrale suudeti konkurss-festival edukalt läbi viia.
Lauluragina tegijad ja osalejad tundsid kogu festivali vältel Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse poolset hoolivat suhtumist. Organisat
siooniline pool oli kõrgtasemel ja meeskond töötab ühtse tiimina.
Kultuurikeskuse direktor Ülle Juht on ühtlasi ka festivali direktor ning
huvitegevuse spetsialist Kaja Sisask festivali produtsent-koordinaa
tor. Tänu nende koostööle toimib Lauluragina korraldus väga hästi.
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VÕRU KULTUURIKESKUS
KANNEL
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Võru Kultuurimaja Kannel on aastaid olnud hea koostööpartner palju
dele kooridele ja orkestritele, seal toimuvad kontserdid ja koolitused.
Kultuurimaja tegevus kultuurielu korraldamisel on olnud väga aktiivne.
Mitmeid festivale, mille toimumiskohaks on Võru Kultuurimaja Kannel,
viiakse läbi juba aastaid.
Lisaks arvukatele koorikontsertidele on Kandles korraldatud Võru
Vaskpillipäevi, Eduard Tamme nim Võru Puhkpillifestivale, Aavo Otsa
Trompeti Suveakadeemia üritusi jne.
18.-22. augustil 2021 toimus Aavo Otsa Muusikastuudio korraldusel
rahvusvaheline muusikafestival „Võru Kõla“, kus koostööpartneriks oli
Võru Kannel. Festival jagunes kaheks muusikasündmuseks: XV Aavo
Otsa Trompeti Suveakadeemia (koordinaator Neeme Ots) ning XXVI
Festival Võru Vaskpillipäevad (kunstiline juht Aavo Ots). Kultuurimaja
väga hea akustikaga saalis toimus viiel õhtul festivali kontserdiprog
ramm „Nooruse Hääled Võru Kandles“.
Kontsertide ja festivalide korraldajad on olnud Võru Kultuurimaja
Kannel vastutulelikkuse ja koostööga väga rahul. Täname direktor
Heiki Kelpi, kunstilist juhti Ingrid Välbet ning kogu kollektiivi suure
pärase töö eest!
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VÄIKE-MAARJA
MUUSIKAKOOL
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Väike-Maarja Muusikakool on kolmel viimasel aastal toetanud Eesti
Puhkpillimuusika Ühingu tegevust Dirigentide Suveakadeemia läbi
viimisel. Eraldi tuleb ära märkida Väike-Maarja Muusikakooli direktorit
Vallo Taari, kes kohapeal teeb olulised ettevalmistused selleks, et
Dirigentide Suveakadeemia saaks toimuda. Alati on olemas saal,
klassid, olemasolevad löökpillid ja puldid, korraldatud on toitlustus
ja majutus. Kohapeal on alati soe vastuvõtt ja kõik valmis selleks, et
orkestrandid ja dirigendid tunneksid end oodatutena.
Tänu Väike-Maarja Muusikakooli poolsele sõbralikule ja professio
naalsele vastuvõtule on Dirigentide Suveakadeemia omandanud
hea kuulsuse ning igal aastal on sinna soovijaid aina rohkem. Väike-
Maarja Muusikakool toetab Dirigentide Suveakadeemia õppelaagrit
omavahenditest
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RENÉ EESPERE
SÜMFOONILISE
PUHKPILLIMUUSIKA DVD
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Aavo Ots on tellinud René Eesperelt muusikat nii laulupidudeks,
WASBE konverentsidel Debrecenis (2014) ja Prahas (2016) esi
tamiseks kui ka mitmeteks muusikasündmusteks. Praeguseks on
René Eespere kaasaegsele puhkpilliorkestrile komponeerinud juba 9
originaalteost: „Dies Festus”, „Illusioonid”, „Cantus IV”, „Respectus”,
„Beneventum”, „Unitas”, „ELASTO OVAA” (Aavo Otsale), „Tubilustria”
ja „Persona grata”.
Aavo Ots on René Eespere puhkpillimuusika iseloomustamiseks öel
nud: „René Eesperel on haruldane meloodiaanne, samas on tema
komponeeritud instrumentaalmeloodiad küllalt komplitseeritud, mis
nõuab esitajalt suurt professionaalsust. René Eespere helikeel ja
orkestratsioon on huvitavad ning interpreedile palju võimalusi pak
kuvad.“
4. märtsil 2018. a toimus Estonia kontserdisaalis René Eespere auto
rikontsert „Respekt” puhkpillide kontsertmuusikast. Eelpool nimetatud
teostest, mis kõlasid kontserdil Eesti Noorte Kontsertorkestri, EMTA
Sümfoonilise Puhkpilliansambli ja trompetisolist Neeme Otsa esituses,
Aavo ja Jaan Otsa juhatusel, valmis tänu Marek Vilbale René Eespere
sümfoonilise puhkpillimuusika DVD. See on noorte puhkpillimuusikute
kingitus René Eesperele tema 65. sünnipäevaks.
DVD andis välja Aavo Otsa Puhkpillimuusika Fond.
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TARTU ÜLIKOOLI
KAMMERKOORI HELIPLAAT
„ILMA HÄÄL“
Esitajad: Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor,
Eesti Kammerkooride Liit
Tartu Ülikooli Kammerkoori heliplaat „Ilma hääl“ on kammerkoori
ja dirigent Triin Kochi teine ühine album pärast 14 aasta pikkust
vaheaega. Albumil kõlavad koori esituses Cyrillus Kreegi vaimulikud
rahvaviisid ja ilmalikud laulud ning Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel „Can
ticle of the Sun“. Kõrgetasemelised salvestused teevad kummarduse
kahele hinnatud ja armastatud eesti heliloojale, kelle teosed kuuluvad
paljude kooride varamusse nii Eestis kui kaugemal. Meisterlikult valitud
repertuaar täiendab üksteist mitmekülgselt, luues enam kui tunni aja
pikkuse muusikaliselt nauditava terviku.
Teoste valiku osas sõnas koori dirigent Triin Koch: „Oleme kammer
kooriga palju Mart Saare muusikat laulnud, aga mul on juba pikemat
aega olnud mõttes, et Saar ja Kreek kui sama perioodi heliloojad
vääriksid sarnast tähelepanu. Kreegil on küll lugusid, mida lauldakse
palju, eriti mõned vaimulikud rahvaviisid, aga on väga palju lugusid,
mida eriti üldse ei laulda. Valisin just vähem esitatud teoste hulgast.“
Cyrillus Kreegi loomingust kõlavad plaadil viis vaimulikku rahvaviisi ja
üheksa ilmalikku laulu. Kammerkoor on olnud läbi aastate agar eesti
heliloojate interpreteerija ning ajendiks oli tõmmata rohkem tähele
panu Kreegi lugudele, millest paljud tihti kuulajateni ei jõua. Tõnu
Kõrvitsa loodud kooritsükliga tutvus koor aastal 2016, mil teose VII
osa esitati Eesti kammerkooride festivali Grand Prix’ voorus. Aastal
2019 harjutas koor tervikteose esitamiseks ja otsustati „Canticle of
the Sun“ salvestada, kuna ükski kodumaine koor selleni veel jõudnud
ei olnud. Enamikule kooritsükli soololõikudest leidusid esitajad koori
lauljate hulgast, VIII osa „Mother Earth“ metsosoprani soolo rollis
kõlab Tõnu Kõrvitsa soovitusel tunnustatud ooperi- ja operetisolisti
Karmen Puisi hääl.
„Ilma hääl“ salvestati 2020. aastal Tartus Heino Elleri muusikakooli
Tubina saalis, plaat valmis koostöös toonmeistri Tanel Klesmentiga.
Heliplaat ilmus koori 50. tegutsemisaasta tähistamiseks 2021.
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„VIVAT BRASS!“
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
VIVAT BRASS! Muusikat viiest sajandist DVD-l kõlavad brassansambli
eri koosseisudele – kvintetile, vaskpillikoorile, trompetiansamblile ja
sümfoonilisele vaskpilliorkestrile – ning trompetile ja klaverile kom
poneeritud originaalteosed ja arranžeeringud, mis viivad kuulaja
muusikalisele ajarännakule läbi viie sajandi. Eri stiilide ilu avaldub
vaskpillikõlas. Eri ajastute muusika esitamine toob meile lähemale
loojate vaimsuse ja esteetilised ideaalid.
Esitavad: Tallinn Brass Academy, dirigent Aavo Ots
Solistid: Ernesto Chuliá Ramiro (trompet, Hispaania) ja Neeme Ots
(trompet, Eesti).
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PÕHJA-PÄRNUMAA
VALD JA PÄRNU-JAAGUPI
MUUSIKAKOOL
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Põhja-Pärnumaa vald (varem Halinga vald) on viimasel 15 aastal
toetanud festivali „Halinga Puhkpill“ läbiviimist. Toetatud on nii ruu
mide, raha, majutamise, toitlustamise kui välilavaga.
Festivalil „Halinga Puhkpill“ on alati loodud traditsiooniline festiva
liorkester ja õpitoad erinevatele puhk- ja löökpillidele. Pilliõpetajatena
töötavad oma ala tipp-pedagoogid. Festivali galakontserdil osalevad
sageli ka külalisorkestrid kas Eestist või välismaalt.
Festivali toimumise on taganud suurepärase tööga Pärnu-Jaagupi
Muusikakooli direktor Katrin Kohjus ja õppealajuhataja Elena Mägi.
„Halinga Puhkpilli“ kunstiline juht on olnud Kaido Kivi. Kahel korral
on „Halinga Puhkpilli“ raames toimunud ka „Laulu- ja Pillilahingud“,
kus on võistelnud puhkpilliorkestrite ja kooride tandemid. Viimane
toimus septembris 2021.
Põhja-Pärnumaa vald koos Pärnu-Jaagupi Muusikakooliga on aas
taid olnud festivali „Halinga Puhkpill“ ning „Laulu- ja Pillilahingu“
suurtoetaja.
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TARTU LINN
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Tartu linn on aastaid toetanud kooriliikide laulupäevi, mida korraldab
Tiigi Seltsimaja. Laulupäevade ja muude ürituste kaudu toetab linn
ka kollektiive ja kollektiivide juhte, makstes võimalusel esinemiste
eest dirigentidele ja kollektiividele tasu. Keerulisel 2021. aastal toi
mus paraku ainult segakooride laulupäev Tartu Maarja kirikus, kuid
hea meel on, et selle toimumisse panustas linn kaaluka summaga.
Meeskooride ja naiskooride laulupäevad jäid viiruse leviku tõttu vii
masel hetkel ära, kuigi olid ette valmistatud. Nendegi ürituste jaoks
oli linnal planeeritud oluline toetus.
Linn toetab samuti järjekindlat aasta-aastalt kollektiive tegevustoe
tuste ja ürituste toetuse kaudu. Koori- ja puhkpillimuusikakollektiivide
tegevustoetus oli ka sel aastal ulatuslik ning aitas kollektiividel viiru
sest tulenevate probleemidega lihtsamalt toime tulla. Lisaks toetas
linn kollektiive ka arvuti riist- ja tarkvara abiga. Toetuse said teiste
seas mitmed koorid ja puhkpilliorkester Tartu.
Tartu linn toetas 2021. aastal lisaks veel erinevaid üritusi, sealhulgas
koorikontserte.
Kultuuriosakonna lehel on üleval erinevad toetusvõimalused, mida
linna koorid ja orkestrid saavad taotleda. Linn toetab oma kollektiive
tähelepanuväärselt, väärtustades sellega koorilaulu-ning puhkpilli
muusika jätkusuutlikkust ning püüdes luua kollektiividele võimalusi
linna kultuuriruumi elavdada.
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URMAS VAHUR
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Urmas Vahur on eraettevõtja, kes on tegutsenud üle kümne aasta
erinevates eluvaldkondades nagu pangandus, metsandus, riigisektor
jm. Hariduse on ta saanud Tartu Ülikoolis, kus lõpetas majanduskü
berneetika eriala.
Lauluarmastus on Urmas Vahuril olnud alates lapsepõlvest ning
tänaseks tegeleb laulmise ja muusikaga kogu tema pere. Urmase
lauluteekond sai alguse Jaan Tombi nim Kultuuripalee poistekoorist,
sealt edasi Tartu Akadeemiline Meeskoor ja Tallinna Tehnikaülikooli
Akadeemiline Meeskoor ning tänaseks on lauluteekond viinud sega
koori K.O.O.R. Koorilauljate ridadesse kuulub ka Urmase poeg, kes
täna laulab Rahvusooper Estonia meeskvintetis.
Urmas Vahur on suure hingega inimene, kel lisaks kõigele on jagunud
tahet ja võimalust toetada ka Eesti Meestelaulu Seltsi ning anda ka
omapoolset nõu seltsi paremaks toimimiseks. Eraettevõtjana on ta
toetanud EMLS poiste-solistide võistulaulmist, poistekooride lau
lulaagrit ning poistekooride võistulaulmist alates 2014 aastast.
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KARIN KUULPAK
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Karin Kuulpak (1994) on dirigent, helilooja ja Eesti Kammerkooride
Liidu esimees. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
magistrantuuri kooridirigeerimise erialal (cum laude) professor Hirvo
Surva dirigeerimisklassis, lisaks õppis Kuulpak heliloomingut professor
Tõnu Kõrvitsa kompositsiooniklassis. 2016. aastal kutsus Kuulpak
kokku kammerkoori Encore. Igal tegevusaastal on osaletud vähe
malt ühel koorikonkursil, kus on saavutatud poodiumikoht. 2021.
aasta novembris osaleti Soomes korraldataval koorikonkursil SBFest
(seekord online-vormis) ning saavutati täiskasvanute vanusegrupis
vaimuliku muusika kategoorias II koht. 2020. aasta oktoobris saavutati
I-II koht A-kategoorias XV Eesti Kammerkooride Festivalil.
2021/2022 hooajal töötab Karin Kuulpak ka Gustav Adolfi Güm
naasiumi segakoori ja tütarlastekoori ning kultuurikeskuse „Kaja“
naiskooriga. Lisaks teeb ta koormeistritööd TTÜ Akadeemilise Nais
koori juures.
2021. aasta kevadest on Karin Kuulpak Eesti Kammerkooride Liidu
esimees. Möödunud aasta suuremate ettevõtmiste hulka kuuluvad
veel kunstilise juhi roll Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud Tartu Rahu
kontserdil ja Eesti Kammerkooride Liidu ning Eesti Sümfooniaorkest
rite Liidu ühisel jõuluootuskontserdil; lisaks oli ta valitud 2022. aastal
toimuva üliõpilaslaulupeo „Gaudeamus“ kunstilise juhi assistendiks.
Igapäevaselt töötab ta õppealajuhatajana Kiili Kunstide Koolis.
Lisaks kooritööle ning õppealajuhataja töökohustustele kirjutab Karin
Kuulpak ka koorimuusikat. 2021. aasta suvel osales ta võrukeelsete
koorilaulude heliloomingu konkursil ning võitis kaks auhinda: parima
lastelaulu tiitel laulu „Too mullõ’ Munamägi“ eest ja naiskooride kate
gooria I koht teose „Päävä vägi” eest. 2021. aasta novembris kõlas
esiettekandena naiskooriteos „Talveõhtul”, mille tellis Tallinna Tehnika
ülikooli Akadeemiline Naiskoor. Valmis teos „Aeg” Gustav Adolfi
Gümnaasiumi 390. juubeliks kooli segakoorile. Lisaks on Karin Kuulpak
tunnustatud seadete looja ning kirjutanud oma kollektiividele mitmeid
kooriseadeid, sh laululooja Kristel Põllu lugudele „See pole vaid maa”
ja „Vaiksel õhtul tähevalgel“ TTÜ Akadeemilisele Naiskoorile.
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2023. aasta noorte laulupeol tuleb lastekooride esituses ettekandele
Karini laul „Kodu”, 2022. aasta üliõpilaslaulupeol „Gaudeamus“ esitab
ühendkoor teoseid „Vaata ja sa näed” ning arranžeeringu Tõnis Mägi
laulust „See on, laps, meie muld”. 2024. aasta võrukeelsel laulupeol
„Uma Pido“ tuleb ettekandele Kuulpaki arranžeering Mari Kalkuni
laulust „Ma nakka puus”.
Kuulpak on kirjutanud teose „Õhtulaul” ühendkooridele Kuusalu ja
Jõelähtme valla laulupeole „Allikat kuulates”. 2022. aasta meeste
tantsupeol kõlab Kuulpaki arranžeering Madis Orava ja Karl-Erik
Taukari teosest „Mehe mõõt”. Lisaks on Karin loonud originaalteo
seid mitmele Eesti koorile. Peatselt ilmub helilooja segakoorimuusika
debüütplaat „Eesti tunne” kammerkoori Encore esituses.
Lisainfot teoste ja nootide kohta saab: karinkuulpak.voog.com

130

TÕNU KÕRVITS
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Tõnu Kõrvitsa poeetiline ja nägemuslik muusika viib kuulaja hüpnooti
listele rännakutele looduse ja rahvapärimuse, inimhinge ja alateadvuse
maastikele. Tema helikeeles täiendab väljendusrikast meloodikat
peenekoeline harmoonia- ja tämbrivärvide spekter. Helilooja mitme
palgeline looming hõlmab kõiki traditsioonilisi muusikažanre alates
orkestriteostest, instrumentaalansamblitest ja teostest soolopillidele
kuni soololaulude, ooperite, filmimuusika ja loomulikult koorimuu
sikani.
2021. aastal loodud „Taevalaulude“/„Sky Songs“ aluseks on Emily
Dickinsoni luule, tõlgitud Doris Kareva poolt. „Olen viimasel ajal tema
tekste palju kasutanud. („Hope“ metsosopranile ja klaveritriole, aga
ka kuueosaline kooritsükkel „St. Michael Songs“). Mul on tunne, et
just praegu on need aktuaalsed. Need kõnetavad mind sügavalt ja
helisevad minu muusikas“, on öelnud Tõnu Kõrvits.
Teos on kirjutatud Eesti Kontserdi, Vox Clamantise ja tütarlastekoori
Ellerhein tellimusel Ellerheina 70. sünnipäeva ning Vox Clamantise 25.
sünnipäeva ühise tähistamise kontsertideks. Esiettekanded toimusid
30. nov Pärnu kontserdimajas ja 5. dets Estonia kontserdisaalis. Teos
on kolmeosaline, kahele koorile, pikkus ca 15 minutit.
2021. aastal valmis ka mahukas teos „Tiibade hääl“ koorile ja keel
pillidele, mille esiettekanne lükkus keeruliste aegade tõttu. Valmis ka
25-minutiline a capella teos „St. Michael Songs“, mille esiettekanne
toimub loodetavasti jaanuaris 2022 aastal Mississippis, võimalusel
helilooja kohalviibimisel.
Valik esitusi möödunud aastal Tõnu Kõrvitsa koorimuusikaga:
•

14. märts: Rootsi Raadio koor ja Kaspars Putninš - “The Night
Is Darkening Around Me”;

2. aprill: Pro Coro ja Michael Zaugg – “Stabat Mater”;
• 7.-8. september: EFKK, TKO ja Tõnu Kaljuste – “Sei la luce e il
mattino” Pärdi päevadel Tallinnas ja Viljandis;
•

18.-19. September: EFKK, TKO ja Tõnu Kaljuste – “Sei la luce e
il mattino” MITO festivalil Torinos ja Milanos.
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ALO RITSING
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Koorijuht, helilooja ja pedagoog Alo Ritsing on üks Eesti viljakamaid
koorimuusika loojaid, legendaarne laulupidude dirigent ning Tartu
muusikaelu aktiivne organisaator. Alo Ritsing on lõpetanud Tartu
Muusikakooli koorijuhtimise erialal Richard Ritsingu juures (1963)
ja lauluerialal Alma Kurtna klassis (1966), Tartu Riikliku Ülikooli
bibliograafia erialal (1960) ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi
koorijuhtimise erialal Gustav Ernesaksa klassis (1969).
Ritsing on töötanud Tartu Linna Keskraamatukogus vanembiblio
graafina (1960–1963), õppejõuna Tartu Lastemuusikakoolis (1963–
1966), Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis (aastast 1966),
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (aastast 2000) ja Tartu Ülikoolis
(1990–2000).
Ritsing on olnud aastast 1963 Tartu Akadeemilise Meeskoori diri
gent, võitnud kooriga esikoha kaheksal rahvusvahelisel koorikonkursil.
Ta on juhatanud ka segakoori Vanemuine (1968–1991), meeskoori
Forestalia (aastast 1972) ja Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoori
(1990–2010). Ta on alates 1971. aastast dirigeerinud üliõpilaslaulu
pidudel, sealjuures oli XII ja XV „Gaudeamuse” kunstiline juht ja pea
dirigent. Juhatanud aastast 1985 üldlaulupidudel, XXIV üldlaulupeo
ja 2009. aasta Tartu juubelilaulupeo kunstiline juht.
Alo Ritsingu loomingusse kuulub umbes 400 koorilaulu, neist mitmed
on võitnud auhindu loomingukonkurssidel („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” ja „Kevade kullendav taevas” (XX üldlaulupidu,
1985), 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).
2021. aastal pälvis Ritsing peapreemia võrukeelsete koorilaulude ja
-seadete konkursil professionaalse koorikultuuri ja Vana-Võromaa
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rahvalaulu „kokkopandmise“ eest. 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, loo
dusteemalised, vastukaaluks leidub ka dramaatikat, hoogsust ning
humoorikaid momente. Tähtsust omab ka kodumaa- ja meestetemaa
tika („Eesti meestele”, „Mehed”, „Poisist meheks”, „Muistsed mehed”).
Laulutekstideks on valitud põhiliselt eesti autorite luule (Juhan Liiv,
Ellen Niit, Hando Runnel, Viivi Luik, Henrik Visnapuu, Karl Eduard
Sööt, Gustav Suits, Aira Kaal), sh ka helilooja enda tekstid.
Alo Ritsingut on autasustatud Eesti NSV teenelise kunstitegelase
(1982) ja ENSV rahvakunstniku (1988) aunimetustega. Ta on pälvi
nud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (1996)
ja rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (2005), Valgetähe ordeni
III klassi teenetemärgi (2001), Gustav Ernesaksa koorimuusika pea
stipendiumi (2001), Tartu Ülikooli Raefondi preemia (2001), Tartu
Kultuurikandja aunimetuse rahvakultuuri kategoorias (2005), Tartu
maakonna teenetemärgi Kuldne Tammeoks (2006) ja Tartu Kultuur
kapitali aastapreemia (2009). Ta on valitud Eesti Meestelaulu Seltsi
aasta dirigendiks (1991), Tartu linna aukodanikuks (2004) ja Eesti
Kooriühingu poolt Aasta dirigendiks (2013).
Ritsingu koorilaulud on ilmunud 14 autorikogumikus.
(Allikas: EMIC)
Märgatav on tema pieteeditunne luule suhtes, oma muusikas püüab
ta sõna rütmi, selguse ja loomulikkuse võimalikult puutumata jätta.
Ritsing armastab miniatuuri: mõtliku, kaalutleva, kristalliseerunud
mõttele toetujana ei taha ta „lobiseda ega heietada“. Mõni arvab,
et Alo Ritsing on vahest konservatiivse loomuga. Ei ole. Eeskätt on
ta akadeemilisusele ja klassikalisusele rajanev isiksus, lisades neile
omanäolisust. Seda ei kohta just sageli…. Ritsingu laulud on leidnud
äramärkimist või auhindamist pea kõigil kooriloomingu konkurssi
del. Rikkalikud kogemused ja koori kui instrumendi hea tundmine
on temast kujundanud hinnatud ja nõutud arranžeerija….. Autor on
visa, süvitsi ja lõpuniminev, kaalutlev, truu oma ettevõtmistele, sõltu
matu aegade tõmbetuultest ja selge pealisülesandega. Alo Ritsing on
poeesiatundlik looja. Tema lauludes on tundeküllast, harrast lüürikat
(„Lumine vaikus“, „Mullasse kirjutan read“, „Põhjamaa päike“, „Emalau
lud“), looduse (vaikivat) kõnekust („Kevade kullendav taevas“, „Tulen
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mööda ma pruunidest leppadest“, „Kurb on kanarbik“, „Kolm laulu
kajakatega“, „Hetked merega“), aga ka karmimat tooni ja sõnumit
(„Eesti meestele“), „Kividele ei jää jälgi“, „Muistsed mehed“), samuti
teravmeelsust, avalust (Sulle mulle“, „Santa Maria“, „Kevad südames“,
„Laul Jakobile“, „Serenaad“).
(Ants Soots. Tsitaat Vello Lääne raamatust „Sass, röövime õige laeva.
Alo Ritsing“ (2016, lk 235-236)
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PATRIK SEBASTIAN UNT
Esitajad: Tartu ülikooli kammerkoor,
Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor
Tartu ülikooli kammerkoor tegi 2017. aastal esmaettekande Patriku
laulust „Viimased lumeta päevad“, mis jäi pärast koori repertuaari
mitmeks hooajaks. Naiskoori südame võitis Patrik esmakordselt Anna
Haava tekstile loodud teosega „Järv leegib eha paistel“, mida nais
koor alates sellega tutvumisest 2019. aastal igal võimalusel suure
õhinaga esitab.
TÜANi 75. aastapäevaks valmis Patrik Sebastian Untilt Taili Vahesaare
tekstile teos „Tiivad“, mille algimpulsiks on pöördumine millegi kõr
gema poole. Teos tuli TÜANi esituses esmaettekandele 24.10.2021
EMTA kontserdi- ja teatrimajas „Eesti Lauljate Liit 100“ juubelikont
serdil. 2020. aastal pühendas Patrik Heli-Illipe Sootaki tekstile loodud
teose „Me täna kaugele ei lähe“ kammerkoori ning naiskoori dirigent
Triin Kochile. Loo esiettekanne TÜANi poolt toimus 19.06.2021, Triin
Kochi kooride laulupäeval „Sinise taeva all“, Sulbi laululaval.
Patrik on lühikese ajaga kujunenud üheks naiskoori lemmikuks nooreks
eesti heliloojaks, kelle helikeel suudab alati üllatada. Patriku koori
teostes on midagi huvitavat, värsket, unikaalset, müstilist, sügavat ja
küpset. Vaatamata noorele eale on Patrik kirjutanud juba üle paarisaja
teose: loonud muusikat orkestrile, sooloinstrumentidele, ansamblitele
ja seadnud koorimuusikat enim sega- ja naiskoorile, kuid ka teistele
kooriliikidele.

135

PÄRT UUSBERG
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Pärt Uusbergi esiettekanded 2021. aastal:
„Mõtisklused Juhan Viidingu sõnadele II“ (2020) segakoorile, ca 10’
1. Hommik
2. Tuleb ette vaevalisi tunde
3. Ilmatäiusesse sulamise püüe
Esiettekanne: 10.07.2021 Hanila kirik, kammerkoor „Head Ööd, Vend“,
dirigent Pärt Uusberg
„Ma tean” (tekst E. Niit, 2020) ca 3`30``
Esiettekanne: 10.07.2021 Hanila kirik, kammerkoor „Head Ööd, Vend“,
dirigent Pärt Uusberg
„Tähelaul” (tekst A. Alliksaar, 2021) ca 5`
Esiettekanne: 10.07.2021 Hanila kirik, kammerkoor „Head Ööd, Vend“,
dirigent Pärt Uusberg
„Laurentsiuse lugu“ (Tekst: Doris Kareva, 2021) segakoorile ja orelile,
Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetajale Jaanus Jalakale ja kammer
koorile Collegium Musicale, ca 18`
Esiettekanne: 08.08.2021 Pühalepa Laurentsiuse kirik, kammerkoor
Collegium Musicale, orelil Piret Aidulo, dirigent Endrik Üksvärav
„Mon âme a soif“ (Tekst: Grégoire Laurent Huyghes Beafond, 2021)
segakoorile ja instrumentaalansamblile Rahvusvahelistele Dominiik
laste kultuuripäevadele Tallinnas, ca 17’
Esiettekanne: 04.09.2021 Tallinna Niguliste kirik, Vox Clamantis ja
instrumentaalansambel, dirigent Jaan-Eik Tulve.
Sama teos kanti ette nädal hiljem ka Leedus segakoor Vilniuse ja
instrumentaalansambli poolt.
„Sina oled rahu rahusas“ (Tekstid: katked Keldi palvetest ja Doris
Kareva luule, 2020), ruumiline teos lauljatele ja instrumentaalan
samblile, ca 50`
Esiettekanne: 06.11.21 Arvo Pärdi Keskus, kammerkoor „Head Ööd,
Vend“, dirigent Pärt Uusberg, instrumentaalansambel koosseisus:
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Miina Laanesaar (viiul), Joosep Ahun (vioola), Ruslan Petrov (tšello),
Soo Young-Lee ja Taavi Orro (klarnet), Marten Altrov (bassklarnet),
Ivo Lain ja Brita Reinmann (löökpillid), Samuel Jalakas (flüügelhorn),
Jürnas Rähni (metsasarv), Karl Abro (eufoonium), Jakob Teppo (klaver)`
„Jõululugu” segakoorile, keelpilliorkestrile, orelile, sopranile ning bari
tonile (tekstid Luuka ja Johannese evangeelium, Henrik Visnapuu,
Marie Under, Ernst Enno, 2019) ca 30`
Esiettekanne 16.12.2021 Tallinna Jaani kirik
1. Jeesus tuleb maailma
2. Jõuluöö
3. Ingli kuulutus
4. Aasta kauneimal õhtul
5. Karjased teatavad sõnumist
6. Nüüd paistab meile kaunisti
7. Püha öö, vaikne öö
2021. aastal loodud, seni veel ettekandmata teosed:
„Kas om viil ilmah ilosambat paika“ segakoorile (tekst: Paul Lehestik)
Uma pidole, ca 3´
„Õdango laul“ meeskoorile, Tartu Akadeemilisele Meeskoorile, ca 4’
„Taaveti laulud“ segakoorile, kammerkoorile Voces Tallinn, ca 18’
1. Taaveti laul nr 1 (2021)
2. Taaveti laul nr 57 (2021)
3. Taaveti laul nr 125 (2021)
4. Taaveti laul nr 93 (2021)
5. Taaveti laul nr 136 (2013/2021)
„Igikestev armastus“ (Tekst: Keldi palve, tõlk. J. Tammsalu) segakoorile, noortekoorile LandesJugendChor Rheinland-Pfalz ja dirigent
Jan Schumacher, ca 5’
„Mõtisklused Doris Kareva sõnadele” segakoorile „August 07“, ca 7’
1. Värav kahe maailma vahel
2. Kuskil kellade kõlade murdudes
3. Maailma pimedas põhjas
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EESTI KOORIÜHINGU AASTAAUHINDADE
VÄLJAANDMISE PÕHIMÕTTED
Antakse välja järgmised tiitlid ja preemiad:
1) AASTA KOOR
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• muusikalised saavutused, konkursitulemused, kontserttegevus
2021. aastal
• koori mõju oma ümbruskonnale, algatatud traditsioonid, panus
(kohalikku) kultuuriruumi
2) AASTA DIRIGENT
Aastal 2021 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.
3) AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA
Aastal 2021 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikoo
ridega töötav dirigent.
4) AASTA PUHKPILLIORKESTER
Aastal 2021 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paist
nud puhkpilliorkester.
5) AASTA ORKESTRIDIRIGENT
Aastal 2021 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paist
nud puhkpilliorkestri dirigent.
6) AASTA NOOR DIRIGENT
Aastal 2021 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koorivõi puhkpilliorkestri juht (kuni 35).
7) AASTA TOETAJA
Koorivaldkonda 2021. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka
üksikisik. Aasta toetajat/toetajaid järgmisel aastal esitada ei saa.
8) AASTA KORRALDAJA
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• Oma tööd isetegevuslikus korras tegevad organisaatorid (koorija orkestrivanemad jt), kes selle eest enamasti tasu ei saa
• Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on
silmatorkavalt tublid, töötavad südamega ja teevad palju
rohkem, kui neilt töölepingu järgi oodata võiks.
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9) AASTA KOORIPLAAT
Selles kategoorias esita 2021. aastal ilmunud silmapaistev koori- või
puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD)! (Ka juhul, kui see ilmub 2021
detsembris või siis ilmus 2020 detsembris.)
10) AASTA TEGU
Aasta Tegu on konkreetne projekt, toiming, valminud asi… (uus lau
lulava, kontserdi– või rahvamaja, hästi õnnestunud üritus jne jne)
11) AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
Sellele preemiale saab esitada inimesi ja institutsioone, kes ei ole
otseselt koori- ja puhkpillivaldkonnas tegevad, kuid töötavad nendega
koos või aitavad nende tegevustele kaasa.
12) AASTA KOORIHELILOOJA
Aastal 2021 valminud silmapaistva(te) kooriteos(t)e 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 30. novembril 2021.
Aasta koori, orkestri ja dirigendi puhul palun järgi ankeedivormi!
2. KÜ muusikanõukogul on õigus esitada nominente kõigis kate
gooriates.
3. Esitatute hulgast valib muusikanõukogu nominendid, kes lähe
vad kirja aastakontserdi bukletti ehk koorimuusika aastaalmanahhi.
Nominente on preemiasaajatest rohkem ning nende hulka kuuluvad
kõik möödunud aastal märkimisväärsete saavutustega silma paistnud
kollektiivid ja koorimuusikategelased. Nii kujuneb iga aastakontserdi
bukletist pikapeale tõeline aastaalmanahh, kust hea konkreetse aasta
saavutusi ja saavutajaid ka tagantjärgi vaadata.
4. Nominentide hulgast valib muusikatoimkond AASTA tiitli saajad
hääletamise teel.
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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 aasta
preemiat 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 põhjen
dusega iga kandidaadi kohta.
8. Kõik nominendid kutsutakse aastakontserdile, nad on nimetatud
koduleheküljel ja edaspidi aastaraamatus.

Mis aastaauhinnaga 2021 kaasas käib
• AASTA KOOR – saab õiguse tellida enda poolt valitud
heliloojalt teos oma koorile, tasu taotleb Kooriühing.
• AASTA DIRIGENT ja DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA – saavad
Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA PUHKPILLIORKESTER – saab õiguse tellida enda poolt
valitud heliloojalt teos oma orkestrile, tasu taotleb Kooriühing.
• AASTA ORKESTRIDIRIGENT – saab Kultuurkapitali
stipendiumi.
• AASTA NOOR DIRIGENT – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA TOETAJA ja AASTA TEO tegija – saab aukutse kõigile
Kooriühingu 2022. aasta kontsertidele, festivalidele ja muudele
üritustele.
• AASTA KORRALDAJA – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA KOORIPLAAT – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA KOOSTÖÖPREEMIA – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA KOORIHELILOOJA – preemiaga kaasneb uue kooriteose
tellimus ühele aasta koorile
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EESTI KOORIÜHINGU
AUHINDADE 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 Puhkpilli
sümfoonikud, 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.
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2005
Aasta koor – Tallinna Muusikakeskkooli lastekoor (dirigent Ingrid
Kõrvits) ja Tartu Noortekoor (dirigendid Kadri ja Riho Leppoja)
Aasta dirigent – Vaike Uibopuu
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigendid
Harry Illak ja Ott Kask)
Aasta orkestridirigent – Harry Illak
Aasta noor dirigent – Peeter Perens
Aasta toetajad – Tallinna linn, Tartu linn, Tartu Miina Härma
Gümnaasium
Aasta korraldajad – Katrin Puur (Eesti Segakooride Liidu ja Kammer
kooride 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 Muusika
kooli 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, dirigentmuusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium.
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2007
Aasta koor – tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Tiia-Ester Loitme) ja
meeskoor Forestalia (dirigendid Alo Ritsing ja Ilmari Johansson)
Aasta dirigent – Aarne Saluveer
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Ave-Maria Sild
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Brass (dirigendid Aavo Ots,
Valdo Rüütelmaa, Priit Sonn)
Aasta orkestridirigent – Valdo Rüütelmaa
Aasta noor dirigent – Maarja Soone
Aasta toetajad – Tallinna linn, Rapla Vallavalitsus ja AS Kalev
Aasta korraldajad – Aet Maatee (suvise noorte laulu- ja tantsupeo
ILMAPUU 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 Üleoja)
Aasta korraldajatele andsid oma eripreemia ka Eesti Rahvusringhääling
ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, aasta dirigendile Eesti Koorijuh
tide 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, dirigentmuusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium, aasta kooriplaadi
salvestajale Eesti Rahvusringhääling.
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2009
Aasta koor – kammerkoor Voces Musicales (dirigent Risto Joost) ja
segakoor Suisapäisa (dirigent Kuldar Schüts)
Aasta dirigent – Risto Joost
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Maarja Soone
Aasta puhkpilliorkester – Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester
(dirigent Bert Langeler)
Aasta orkestridirigent – Aavo Ots
Aasta noor dirigent – Külli Kiivet
Aasta kooriplaat – Kammerkoor Voces Musicalese CD „Pilgrim’s Song“
Aasta toetajad – Tallinna linn, Järvamaa Omavalitsuste Liit ja
AS A. Le Coq
Aasta korraldajad – Aet Maatee (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
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-muusika
õpetajale 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 rahva
kultuurispetsialist ning Tartu laulupidude korraldaja) ja Triinu Ojar
(Uma Pido korraldaja)
Aasta tegu – Inglise eufooniumivirtuoosi Steven Meadi kontsertkoolitusprogramm Eestis
Aasta üksmeelepreemia – Ludmilla Dombrovska-Keis
Aasta koostööpreemia – Heldur Harry Põlda
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Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigentmuusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister
Laine Randjärv (Jänes) andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud
kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2011
Aasta koor – kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik
Üksvärav) ja Miina Härma Gümnaasiumi segakoor (dirigent Kadri
Leppoja)
Aasta dirigent – Andrus Siimon
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Lydia Rahula
Aasta puhkpilliorkester – Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester
(dirigent Valdo Rüütelmaa)
Aasta orkestridirigent – Valdo Rüütelmaa
Aasta noor dirigent – Endrik Üksvärav
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
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Aasta toetajad – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja IS Music Team
Aasta korraldajad - Arvi Karotam (Eesti Meestelaulu Seltsi esimees,
Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevade peakorraldaja) ja Riina
Roose (Mart Saare 130. sünniaastapäeva kontserdid)
Aasta kooriplaat – „Peegel peeglis“ (kammerkoor Collegium Musicale,
dirigent Endrik Üksvärav)
Aasta tegu – Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevad
Aasta koorihelilooja – Pärt Uusberg
Aasta koostööpreemia – Eesti Rahvusringhääling
Aasta üksmeelepreemia – Heidi Pruuli
Aasta dirigendile andis oma eripreemia ka Eesti Koorijuhtide Liit ja dirigentmuusikaõpetajale 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 dirigentmuusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister Urve
Tiidus andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja
puhkpilliorkestrite dirigentidele.
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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
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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2016
Aasta koor – Tartu ülikooli kammerkoor (peadirigent Triin Koch,
külalisdirigent Lodewijk van der Ree) ja Viljandimaa Kammerkoor
(dirigendid Kadi Ritsing ja Jüri Liiva)
Aasta puhkpilliorkester – Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester
(dirigent Tarmo Kivisilla)
Aasta dirigent – Ingrid Kõrvits
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Vilve Maide
Aasta noor dirigent – Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk
Aasta orkestridirigent – Priit Rusalepp
Aasta toetaja – Eesti Rahvusringhääling
Aasta korraldaja – Kristiina Randoja
Aasta tegu – telesaade „Üks koorilaul“
Koostööpreemia – Ene Salumäe
Aasta koorihelilooja – Rasmus Puur
Aasta kooriplaat – „Terra incognita“, kammernaiskoor Sireen
Kultuuriminister Indrek Saar andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt
osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik andis üle
tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite
dirigentidele.
2017
Aasta koor – Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav, abidirigent
Miina Pärn) ja Kolga-Kuusalu Kammerkoor (dirigent Taavi Esko)
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Sirly
Illak-Oluvere)
Aasta dirigent – Külli Kiivet
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Eve Eljand
Aasta noor dirigent – Rasmus Puur
Aasta orkestridirigent – Tarmo Kivisilla
Aasta toetajad – Janne ja Andres Nurja; Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus; Tallinna linn
Aasta korraldajad – Kersti Seitam ja Jana Perens
Aasta tegu – tärkava koorihelilooja programm „Sahtlist saali“
Aasta suur tegu – XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“
Koostööpreemia – Teet Kehlmann
Aasta koorihelilooja – Kadri Voorand
Aasta kooriplaat – Tõnu Kõrvitsa autoriplaat „Moorland Elegies“
(Lageda laulud)
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Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela stipendiumifondi
preemiad Olga Portnovale ja Mari Soonele. Olga Portnova on Ahtme
Kunstide Kooli mudilas-, laste- ja poistekoori dirigent, Mari Soone
õpib muusikapedagoogika magistriõppe II kursusel ja on Lagedi kooli
mudilaskoori dirigent.
Kultuuriministri nõunik Eino Pedanik andis üle tänukirjad konkurssidel
edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2018
Aasta koor – Rahvusooper Estonia poistekoor (dirigent Hirvo Surva)
Aasta puhkpilliorkester – Nõmme Muusikakooli Puhkpilliorkester
(dirigendid Aigar Kostabi ja Mart Kivi)
Aasta dirigent – Toomas Voll
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Silja Otsar
Aasta noor dirigent – Kuno Kerge
Aasta orkestridirigent – Jaan Randvere
Aasta toetajad – Kultuuriministeerium ja Harjumaa Omavalitsuste Liit
Aasta korraldajad – Kaie Tanner ja Külli Lokko
Aasta tegu – „Eestimaa atmosfäärid“ – Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud Pärt Uusbergi muusikateos
Aasta suur tegu – festival EUROPA CANTAT XX 2018
Koostööpreemia – Tallinna Reaalkool ja Tiia Järg
Aasta koorihelilooja – Pärt Uusberg
Aasta kooriplaat – „Sacrum Convivium“, esitajaks Vox Clamantis
(dirigent Jaan-Eik Tulve).
Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela stipendiumifondi
preemiad Janne Fridolinile ja Kadi Vooselile.
Kultuuriminister Indrek Saar andis üle Kultuuriministeeriumi tänukirjad
dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel ja
rahvusvahelistel konkurssidel.
2019
Aasta koor – Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (dirigent Triin
Koch) ja VENÜ naiskoor Vanaemad (dirigendid Silvia Mellik ja
Reet Ratassepp)
Aasta dirigent - Triin Koch
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Taavi Esko
Aasta noor dirigent – Ingrid Roose
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Aasta puhkpilliorkester – Kaitseliidu Pärnumaa maleva
puhkpilliorkester Saxon (dirigendid Kaido Kivi, Sigrid Hint ja
Kadri Põder)
Aasta orkestridirigent – Bert Langeler
Aasta tegu – 2019. a suvel etendunud Gustav Ernesaksa elu käsitlev
sõna- ja koorilaululavastus „Hakkame, mehed, minema”
Aasta suurteod – juubelilaulupidu „Minu arm“ ja Tartu laulupidu 2019
„Laulupeo 150. sünnipäev“
Aasta toetaja – Andre Aavastik, Madis Millistvere ja laulupeo
dirigendipuldi teostajad
Aasta korraldajad – Ave Sopp ja Margit Võsa
Aasta koostööpreemia – Jorma Sarv
Aasta koorihelilooja – Riho Esko Maimets
Aasta kooriplaat – A Black Birch in Winter. Voces Musicales

Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela Fondi sti
pendiumid: 2019. aastal pälvis õppestipendiumi Piret Artjušin ja
peastipendiumi Annelii Traks.
Kultuuriminister Tõnis Lukas andis üle Kultuuriministeeriumi tänukir
jad dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel
ja rahvusvahelistel konkurssidel.

2020
Aasta koor 2020 – Voces Tallinn (kunstiline nõustaja Risto Joost)
Aasta puhkpilliorkester 2020 – Tapa Linna Orkester (dirigent Priit
Rusalepp)
Aasta dirigent 2020 – Heli Jürgenson
Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2020 – Margot Peterson
Aasta noor dirigent 2020 – Nele Erastus
Aasta orkestridirigent 2020 – Riivo Jõgi
Aasta toetaja 2020 – Kultuuriministeerium
Aasta korraldaja 2020 – Marika Kuusik
Aasta tegu 2020 – Kollektiivijuhtide palgatoetuse meede
Koostööpreemia 2020 – Veljo Tormise Kultuuriselts
Aasta koorihelilooja 2020 – Erkki-Sven Tüür
Aastate koorihelilooja – Olav Ehala
Aasta kooriplaat 2020 – Entel-Tentel 50. Eesti Raadio Laste
Laulustuudio
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EESTI KOORIÜHINGU ALALIIDUD 2021

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 Kooriühingu
koolikooride sektsioon
Eesti Koorijuhtide Liit
koorijuht.ee
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EESTI KOORIÜHINGU
JUHATUS 2021

Hirvo Surva

Heli Jürgenson

Jüri-Ruut
Kangur

Jaanus Kann

Aet Maatee

Rasmus Puur

Monika Salu

Mai Simson

Raul Talmar

Kaie Tanner

Toomas
Vavilov

Indrek Vijard

esimees
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EESTI KOORIÜHINGU
MUUSIKANÕUKOGU 2021

Heli Jürgenson
esimees

Küllike Joosing

Elina Kaasik

Kuno Kerge

Ingrid Kõrvits

Aavo Ots

Heli Roos

Inta Roost

Kuldar Schüts

Hirvo Surva

Margit Võsa
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EESTI KOORIÜHINGU ALALIITUDE
ESIMEESTE NÕUKOGU 2021

Indrek Vijard

Jaanus Kann

Kaido Kivi

Karin Kuulpak

Veronika
Portsmuth

Mai Simson

Hirvo Surva

Urve Uusberg

Margit Võsa

esimees
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EESTI KOORIÜHINGU BÜROO 2021

Vasakult: Tuuli Metsoja, Kaie Tanner, Tiramisu,
Aiki Koolmeister, Mare Zaneva. Foto: Vahur Lõhmus

Piia
Härmson-Nuudi
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EESTI KOORIÜHINGU AULIIKMED
Valitud aastal
1986
Gustav Ernesaks
12.12.1908 – 24.01.1993
Arvo Ratassepp
17.03.1926 – 22.12.1986
Richard Ritsing
25.03.1903 – 08.07.1994
Harald Uibo
09.03.1920 – 24.01.2002
Jüri Variste
10.10.1907 – 04.03.1989
Lembit Verlin
29.10.1917 – 13.04.2004
1988
Rauni Uolevi Sylvester
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
23.07.1929 – 08.12.2017

2000
Aksel Pajupuu
08.01.1926 – 28.07.2009
2005
Aino Strutzkin
07.12.1925 – 01.02.2002
(valiti auliikmeks postuumselt)
2006
Olaf Leps
17.03.1926 – 25.02.2015
2007
Ants Sööt
08.08.1935 – 17.10.2013
2011
Roman Toi
18.06.1916 – 07.05.2018
2013
Uno Uiga
21.11.1925 – 17.11.2017
2015
Jüri Rent
01.05.1952 – 09.06.2018

Venno Laul
11.09.1938 – 14.10.2018

Ester Mägi
10.01.1922 - 14.05.2021
Veljo Tormis
07.08.1930 – 21.01.2017
Artur Vahter
23.02.1913 – 12.08.2004
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1998
Olev Oja
2000
Ants Üleoja
2006
Alo Ritsing
2007
Tõnu Kaljuste
Tiia-Ester Loitme
2008
Vaike Uibopuu
2010
Ilmar Moss
2011
Vello Loogna
Ene Üleoja
2012
Silvia Mellik
Aarne Saluveer
2013
Arvo Pärt
Lennart Jõela
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2014
Olav Ehala
Ants Soots
2015
Aet Maatee
2016
Andres Avarand
Tiia Järg
Heino Ross
2017
Undel Kokk
Jaan Ots
Age Raa
2019
Kadri Leppoja
Toomas Voll
2020
Tõnis Kõrvits
Aavo Ots
Raul Talmar
2021
Taavi Esko
Leho Muldre
Merike Toro

VAATAME TAGASI 2021
24. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäeva tseremoonia
Tallinna Reaalkooli juures (EMLS)

26.-28. veebruar XVI Nõmme Pasunapäevad (EPÜ)
8.-9. mai

VIII Tabasalu Metsasarvepäevad (EPÜ)

30. mai

EMLS XII üle-eestilise poiste-solistide võistulaumise lõppkontsert Tamsalu kultuurimajas
(EMLS)

4. juuni

Eesti lipu päev Toompeal (ENLS)

20. juuni

Eesti Kooriühingu aastagala
Tallinna Botaanikaaias

28. juuni-4. juuli Muusikaõpetajate koolitusreis Islandile (EMÕL)
8.-11. juuli

Kultuurilooline rattaretk „Eesti Lauljate Liit 100“
(KÜ)

9.-11. juuli

Orkestridirigentide Suveakadeemia
Väike-Maarjas (EPÜ)

6.-8. august

XV Hiiumaa Puhkpillipäevad
(Emmaste Puhkpilliorkester, EPÜ)

7. august

Julius Vaksi nim noorte trompetistide konkurss
Suure-Jaanis (EPÜ, Aavo Otsa Muusikastuudio)

16.-20. august

XXXVIII koorijuhtide ja muusikaõpetajate
suveseminar Haapsalus (KÜ)

16.-20. august

XXVI Võru Vaskpillipäevad ja XV Aavo Otsa
Trompeti Suveakadeemia ja kammermuusika
kursus Võrus (Aavo Otsa Muusikastuudio, EPÜ)

20. august

Poiste- ja meeskooride esinemine Taasiseseisvuspäeva lipuheiskamise tseremoonial 		
(EMLS)

20.-22. august

Eesti Segakooride Liidu VIII suvekool Haapsalus
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28. – 30. august

EMLS poistekooride laulu- ja spordilaager
Remnikul

10.-12. september Festival Halinga Puhkpill
(puhkpilliorkester Saxon, EPÜ)
12. september

Kontserdisarja „Kuulajale“ sügise alguse
kontsert „Hing, hinga, hinga…“
Tartu Pauluse kirikus (EKKL)

12. september

Laulu- ja Pillilahing Pärnu-Jaagupis (EPÜ)

19. september

Kontserdisarja „Kuulajale“ sügise alguse
kontsert „Hing, hinga, hinga…“
Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus (EKKL)

19. september

Aavo Otsa õpilaste puhkpilliorkestrite gala Aavo Ots 70 Estonia Kontserdisaalis
(EPÜ, Aavo Otsa Muusikastuudio)

25. september

Koorimuusika ja kooriseadete festival
KOORIVISIOON Viljandi Pärimusmuusika
Aidas (ESL)

9. oktoober

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert
Estonia kontserdisaalis

13. oktoober

Kontsertetendus „NAISE LUGU“
Mustpeade Majas (ENLS)

17.-18. oktoober

Rivitrummarite õppepäevad Tabasalus (EPÜ)

24. oktoober

Juubelikontsert „Eesti Lauljate Liit 100“
EMTA kontserdi- ja teatrimajas (KÜ)

30. oktoober

Eesti Lauljate Liit 100 – nais- ja
neidudekooride kontsert Tartu Pauluse kirikus
(ENLS)

5.-6. november

Tallinna rahvusvahelised koorikontserdid
Tallinna Filharmoonia Mustpeade Majas ning
EMTA kontserdi- ja teatrimajas (KÜ)

14. november

Isadepäeva pidulik kontsert
Estonia kontserdisaalis (ENLS)
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4. detsember

Naiskooride advendikontsert „Heliseb väljadel”
Tallinna Toomkirikus (ENLS)

4. detsember

Eesti Segakooride Liidu advendikontsert
Tallinna Kaarli kirikus

4. detsember

Eesti mudilaskooride kontsert-konkurss
EMTA kontserdi- ja teatrimajas (KÜ)

5. detsember

Eesti Kammerkooride Liidu ja Sümfooniaorkestrite Liidu jõuluootuskontsert
Tallinna Kaja Kultuurikeskuses (EKKL, ESOL)

11. detsember

Eesti Segakooride Liidu advendikontsert
Kuressaare Laurentiuse kirikus

12. detsember

Gustav Ernesaksa sünniaastapäeva kontsert
Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis (EMLS)

17. detsember

ENLS neidudekooride jõulukontsert
„Südame hääl“ Helsingi Alppila kirikus
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EESTI KOORIÜHINGU MENTORID
KOORIMUUSIKA

PUHKPILLIMUUSIKA

1. Lauri Breede
2. Taavi Esko
3. Janne Fridolin
4. Kadri Hunt
5. Heli Jürgenson
6. Toomas Kapten
7. Kuno Kerge
8. Külli Kiivet
9. Triin Koch
10. Ingrid Kõrvits
11. Thea Paluoja
12. Peeter Perens
13. Veronika Portsmuth
14. Lydia Rahula
15. Alo Ritsing
16. Aarne Saluveer
17. Kuldar Schüts
18. Heli Sepp
19. Maarja Soone
20. Ants Soots
21. Hirvo Surva
22. Raul Talmar
23. Kaie Tanner
24. Annelii Traks
25. Merike Toro
26. Indrek Vijard
27. Toomas Voll
28. Margit Võsa
29. Elo Üleoja
30. Ene Üleoja
31. Mikk Üleoja

32. Harry Illak
33. Aavo Ots
34. Hando Põldmäe
35. Valdo Rüütelmaa
36. Priit Sonn
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HÄÄLESEADE
37. Anu Aimla
38. Triin Ella
39. Viviane Kallaste

IN MEMORIAM 2021

Ester Mägi

(10.01.1922-14.05.2021)
Ester Mägi oli tunnustatud ja armastatud Eesti helilooja, kelle teo
sed on lisaks Eestile kõlanud Soomes, Rootsis, Saksamaal, Poolas,
Venemaal, USAs ja Austraalias. Tema kammermuusikat on esitanud
nimekad eesti ja välisriikide interpreedid ja kollektiivid, tema orkest
riteosed on kõlanud Neeme Järvi, Eri Klasi, Peeter Lilje, Paul Mägi,
Roman Matsovi, Nikolai Aleksejevi ja Emin Hatšaturjani juhatusel.
Mägi kooriteosed kuuluvad kümnete Eesti kooride püsirepertuaari ja
on auhinnatud paljudel laulukonkurssidel, sealhulgas Rahvusmees
koori ja Georg Otsa Muusikapäevade koorilauluvõistlustel (1985,
1986, 1988).
Ester Mägi lõpetas 1951. aastal professor Mart Saare õpilasena Tal
linna Riikliku Konservatooriumi. Aastail 1951–1954 täiendas ta end
Moskva konservatooriumi aspirantuuris professor Vissarion Šebalini
juhendusel. 1954–1984 oli Mägi Tallinna Riikliku Konservatooriumi
muusikateoreetiliste ainete õppejõud, aastast 1977 dotsent. 1999.
aastal valiti ta Eesti Muusikaakadeemia audoktoriks.
Ester Mägi muusika salvestusi on välja andnud Melodija, Eesti Raadio,
Raven Recordings, Finlandia Records, Alba Records, Antes Edition,
MSR Classics jt. Ilmunud on neli autoriplaati: LP „Ester Mägi. Bukoo
lika“, Melodija 1988; CD „Ester Mägi. Ein musikalisches Porträt“, Antes
Edition 1998; CD „Ester Mägi. Laulupuu“, Alba Records 2005; CD
„Ester Mägi. Orchestral Music“, Toccata Classics 2007. Mägi teoseid
on kirjastanud Muzõka, Sovetski Kompozitor, Eres Editon, edition 49,
SP Muusikaprojekt jt.
Ester Mägi on pälvinud loomingulise tegevuse eest Nõukogude Eesti
preemia (1980), Eesti NSV muusika-aastapreemia (1985), Eesti
Vabariigi kultuuripreemia (1996), Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö
preemia (1999), Eesti muusika aastapreemia (1991), Eesti Kultuur
kapitali aastapreemia (2001) ja Eesti Muusikanõukogu aastapreemia
(2008). Talle on omistatud ENSV teenelise kunstitegelase (1971) ja
ENSV rahvakunstniku (1984) tiitlid. Teda on autasustatud Riigivapi
V klassi teenetemärgiga (1998) ja Eesti Vabariigi Kultuuripreemiaga
pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest (2014).
163

Karin Rööp

(26.07.1946 – 19.11.2021)
Karin Rööp (1981-90 Aun) lõpetas 1975.a Tallinna Riikliku Kon
servatooriumi koorijuhtimise erialal (Kuno Arengu kl). 1975-1978
oli ta Tallinna 21. Keskkooli muusikaõpetaja, seejärel Nõmme Laste
Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli muusikateoreetiliste ainete
õpetaja ning 1990-94 Eesti Muusikaakadeemia muusikapedagoogika
osakonnas muusikateooria vanemõpetaja. 1975-1993 oli Rööp TPI
(hilisem TTÜ) kammerkoori peadirigent. 2006. a omistati talle Tallinna
Tehnikaülikooli Kammerkoori auliikme tiitel ja märk.
Alates 1994. a-st töötas ta Soomes. Oli aastaid Keminmaa kooli muu
sikaõpetaja ja koorijuht, 1996-1999 Tornio meeskoori peadirigent,
kammerkoori Arios asutaja ja dirigent ning 1998-2001 Länsi-Pohjan
Oratoriokuoro peadirigent. 2005. a asutas ta kammerkoori Cantus
Aquae. Tagasi Eestisse naasnuna juhatas Karin Rööp Tallinna Tehnika
ülikooli vilistlaskammerkoorist välja kasvanud Hopneri Kammerkoori.

Heldur Saade

(12.08.1936 – 18.11.2021)
Meie seast lahkus 86-aastasena orkestrijuht Heldur Saade, kes on
olnud ka mitmel üldlaulupeol puhkpilliorkestrite üldjuht.
Saade lõpetas 1967. aastal Tallinna muusikakooli trompeti ja puhk
pillidirigeerimise erialal. Ta oli 1971–1983 ENSV rahvaloomingu maja
puhkpillimuusika sektori juhataja ja töötas aastast 1983 ENSV Koo
riühingus puhkpilliorkestrite vanemkonsultandina.
Ta on juhatanud mitut puhkpilliorkestrit, muuhulgas Lihula kultuuri
maja puhkpilliorkestrit, Vabariiklikku orkestrijuhtide puhkpilliorkestrit
ja Tallinna sadama puhkpilliorkestrit. Oli neljanda, viienda ja kuuenda
koolinoorte laulupeo üldjuht ning puhkpilliorkestrite üldjuht 21., 22.
ja 23. üldlaulupeol. 2004. aastal pälvis Saade ka Wirkhausi-nimelise
puhkpillimuusika stipendiumi.
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Leelo Talvik

(10.05.1944 – 30.09.2021)
Leelo Talvik (sünd Pärn) õppis 1967–70 laulmist Tallinna Muusi
kakoolis ja lõpetas 1976 Tallinna Riikliku Konservatooriumi (Lud
milla Issakova klass). Laulis 1969–81 Estonia teatri kooris ja esines
kõrvalosades, oli 1981–91 teatri solist. Ta oli 1989–2014 Georg Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli ja 2001. aastast Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia laulu- ja hääleseadepedagoog.
Ta esines kammer- ja oratooriumilauljana (sh Bachi kantaadid, Char
pentier’ „Te Deum”, Haydni „Missa Sancti Nicolai”, Pergolesi „Stabat
Mater”, Saint-Saënsi „Jõuluoratoorium” ja oli kooride hääleseadja
(sh Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kammerkoorid Arsis ja Cantus,
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline mees- ja naiskoor, Rahvus
raamatukogu Naiskoor, Viljandimaa Kammerkoor, Eesti Koolinoorte
Segakoor, Eesti Naislaulu Seltsi üle-eestiline neidudekoor Leelo,
Mitte-Riinimanda noortekoor, kooristuudio SO-LA-RE, Eesti Rah
vusringhäälingu segakoor).
Aastast 2005 oli Leelo Talvik Eesti Kooriühingu mentor, viies läbi hää
leseadekoolitusi. Muusikajuhina tõi ta välja mitmeid lavastusi: Georg
Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis (2003 Loewe’ „Minu veetlev
leedi” ja 2004 Bernsteini „West Side Story”) ja Viljandi vanamuusika
päevadel (2005 Monteverdi „Orpheus”, 2006 Mozarti „Bastien ja
Bastienne”, 2007 Praetoriuse ja Hassleri muusikaga lavamäng „Zeus
ja Europe”, 2008 keskaegne draama „Peregrinus” („Palverändur”),
2009 noorte vanamuusikute projekt „Parnass”, 2010 Händeli „Acis ja
Galatea”). Leelo Talvik mängis Rosita osa filmis „Arabella, mereröövli
tütar” (Tallinnfilm, 1982).
2008. a tunnustas Viljandi raad Leelo Talvikut tunnustuskirjaga vana
muusikute noore põlvkonna kasvatamise eest. 2011. a omistas Eesti
Kooriühing talle aasta üksmeelepreemia.
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MÕTTEID
KOORIMUUSIKA-AASTAST 2021
Kaie Tanner,
Eesti Kooriühingu tegevjuht

2021. aasta algas koorimuusikas teisiti kui varem – nimelt ei olnud
meil võimalik korraldada jaanuaris oma traditsioonilist aastapreemiate
gala. Teadagi, miks. Planeerisime selle algul märtsi, siis lükkasime
aprilli, lõpuks toimus aastakontsert 20. juunil.
Siiski oli koorivaldkond juba eelmise aastaga päris palju õppinud.
Püüti tegutseda niipalju kui võimalik. Veebruaris said koorid veel
„päris“ proove teha ning seda võimalust paljud ka kasutasid, edasi
jätkus töö jälle Zoomis. Kooriühingu aasta esimeseks ürituseks sai
veebruarikuine vastlalõuna auliikmetele, koostööpartneritele ja töö
tegijatele restoranis Troika – kuna jõululõunat 2020. aasta lõpus pol
nud võimalik korraldada, toimus see kaks kuud hiljem vastlalõunana
ning 2021. aasta esimese sündmusena. Rõõm oli üle hulga aja taas
oma inimestega kohtuda. Kohaks valisime Troika, kuna soovisime
oma tellimusega toetada mõnd koroonakriisis kannatanud vanalinna
söögikohta.
Märtsi lõpus toimuma pidanud VII Eesti lastekooride konkurss-festival Keilas paraku toimuda ei saanud. Ei õnnestunud seda lükata
ka hilisemasse kevadesse ega sügisesse – kui koorid ikka korralikult
proove teha ei saa, pole ka võistlemine mõeldav. Konkurss on nüüd
planeeritud 14.-15. maisse 2022 ning loodetavasti on sel ajal võimalik
see ka läbi viia. Loodame ka, et kõik algselt tulla tahtnud 21 koori on
ka järgmisel kevadel osa võtmas.
Kahjuks on see üks möödunud aasta aja nukraid tendentse – isegi kui
kooriproovid polnud keelatud, ei lubanud mõned koolidirektorid või
kultuurikeskuste juhid dirigendil neid teha. Või kui lubati ja proovid
toimusid, ei julgenud kõik lauljad neis osaleda. Korraldasime möö
dunud aastal ka kooride hulgas küsitluse, kus tundsime huvi nende
hakkamasaamise vastu koroona-ajal, ning paraku selguski selle tule
musena, et on koore, kelle tegevus on peatunud; paljudel on lauljate
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arvud vähenenud ning mitmed dirigendid vastasid, et ei ole kindlad,
kui palju lauljaid pärast proovide taasalustamist kokku koguneb.
Kooriühingu juhatus otsustas korraldada kõik sündmused, mida meil
vähegi teha on võimalik, ning mitte tühistada midagi kergekäeliselt.
Õnneks toimis juba 2020. aastal alanud hea koostöö Terviseameti,
Kultuuriministeeriumi ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ka
2021. aastal. Koorijuhtide palgatoetuse programm läks täie hooga
käima ning kindlasti oli sellest suur abi dirigentide töötasu maksmisel
ka koroonatingimustes ja Zoomi-proovide korral – igatahes teateid
dirigentide lepingute peatamisest uuel hooajal enam peaaegu ei tul
nudki. Kriisimeetmete ja abipakettide arutelud jätkusid, korraldasime
infotunde ja töötasime iga reeglite-piirangute muutuse korral jälle
kiiresti välja kooride ning puhkpilliorkestrite juhised selle kohta, kuidas
täpselt tööd korraldada. Jätkuvalt täiendasime Kooriühingu kodulehel
COVID-info sektsiooni, saatsime kooridele kohandatud infot võima
likult kiiresti laiali ja panime üles, vastasime lõpututele küsimustele
selle kohta, kas ja kuidas võib teha kooriproove, laagreid, kontserte
või koolitusi koroonaajal jne jne.
Traditsioonilise mudilaskooride festivali MudiFest, mida eelmisel
suvel korraldada ei saanud, otsustasime möödunud aastal esma
kordselt jagada kaheks: kontsert-konkurss Eesti Muusika- ja Teatri
akadeemia suures saalis ning festival Kosel. Aprillis toimuma pidanud
mudilaskooride konkurss-kontsert toimus paraku alles 4. detsembril, 7 koori osavõtul (üks neist video vahendusel) ja kontserdina, mille
järel saalis istunud žürii esinejatele tagasisidet andis. Olukorras, kus
proovide toimumine oli lünklik ja osa lapsi isolatsioonikohustuse tõttu
pidevalt puudu, ei pidanud me omavahelise võistluse korraldamist
väga mõttekaks. Ka oli koore eelmisel aastal konkursile algselt regist
reerunud 14 asemel järele jäänud kaks korda vähem. Kuid EMTA
suures saalis toimunud mudilaskooride kontsert (kunstiline juht Mariliis
Kreintaal) osutus väga südamlikuks sündmuseks. Kaasa tegid Eesti
Raadio Laulustuudio mudilaskoor, ETV mudilaskoor, Kärdla Põhi
kooli mudilaskoor (haiguspuhangu tõttu video vahendusel), Kuusalu
Keskkooli 3.-4. klassi mudilaskoor, Musamari mudilaskoor, Paide
Hammerbecki Põhikooli tüdrukutekoor VIISIKAMBER ning Ridala
Põhikooli mudilaskoor. EMTA suur saal sai laste rõõmsat energiat
pilgeni täis, lustiti nii ise esinedes kui ka teisi kuulates. Publikut oli
rõõmustavalt rohkesti ning tahame seda kontsert-konkursi formaati
ka edaspidi jätkata.
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Mudilaskooride kontserdi EMTA saalis lõpetas ETV mudilaskoor,
dirigent Silja Uhs. (Foto: Vahur Lõhmus)
Juunisse planeeritud Mudifesti me kahjuks 2021. aastal korraldada ei
saanud – Kose vald ei olnud keerulises olukorras nõus võtma riski 20
koori ehk siis enam kui 600 lapse osalusel toimuva ürituse toetami
seks, samuti olnuks mitmetel kooridel olnud väljatulekuga probleem.
Niisiis lükkasime MudiFesti veelkord edasi ja loodetavasti toimub see
3.-4. juunil 2022 Kosel.
Küll aga toimus 20. juunil Kooriühingu traditsiooniline aastakontsert, ehkki täiesti ebatraditsioonilisel moel – Estonia kontserdisaali
asemel hoopis Tallinna Botaanikaaias vabaõhulaval. Sisuline osa jäi
aga samaks: esinesid möödunud aastal enim silma paistnud koorid,
dirigendid ja ansamblid ning anti üle Aasta Koori, Aasta Puhkpillior
kestri, Aasta Dirigendi jt. tiitlid.
Seekordse Kooriühingu aastapreemiate tseremoonia kujundasid
kunstiline juht Janne Fridolin, lavastaja Eva Koldits, kunstnik Kairi
Mändla, videokunstnik Piibe Piirma ja valguskunstnik Priidu Adlas.
Galal esinesid Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester (dirigendid
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Aasta kooriks 2020 valiti Voces Tallinn. (Foto: Vahur Lõhmus)

Esmakordselt anti 2021. aastal välja ka tiitel Aastate Helilooja,
mille pälvis Kooriühingu auliige Olav Ehala. (Foto: Vahur Lõhmus)
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Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli), Eesti Raadio Laulustuudio lastekoor
(Kadri Hunt ja Kaie Tanner), kammernaiskoor Sireen (Nele Erastus),
Voces Tallinn (Risto Joost), Tallinna Kammerkoor (Heli Jürgenson),
Prantsuse Lütseumi Kammerkoor (Margot Peterson), RO Estonia
meeskvintett (Riivo Jõgi) ning ühendkoor (Tõnu Kaljuste). Õhtut juh
tisid agulihärrad Indrek Ojari ja Argo Aadli. Meie suureks rõõmuks
said kõik jaanuari plaanitud esinejad tulla ka juunis.
Kontsert õnnestus suurepäraselt, kuulajaid oli kuumale ilmale vaata
mata palju ning kunstiliste juhtide nägemus sai hulgaliselt positiivset
vastukaja.
Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela Fondi sti
pendiumid: 2020. aastal pälvis peastipendiumi Hirvo Surva. Kul
tuuriminister Anneli Ott andis üle Kultuuriministeeriumi tänukirjad
dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel ja
rahvusvahelistel konkurssidel. Möödunud aastal oli võidukaid koorija orkestrijuhte 18.
8.-11. juulil toimus Kooriühingu esimene kultuurilooline rattaretk,
seekord Eesti Lauljate Liidu 100. aastapäeva tähe all ja Riina Roose
eestvedamisel. Kokku läbisime nelja päeva jooksul 160 kilomeetrit
marsruudil Viljandi-Holstre-Pulleritsu-Vilimeeste-Mustla-Tarvas
tu-Paistu-Intsu-Heimtali-Lubjassaare-Hüpassaare-Jüriõue-Vana
õue-Lahmuse-Suure-Jaani-Lõhavere-Olustvere. Ööbisime Männiku
metsatalus, Lubjassaares Linda Köleri juures ning Vanaõuel. Eredalt
jäid meelde kohtumised ja jutuajamised Anu Rauaga Heimtalis, Linda
Köleriga Lubjassaares ning Mart Saare majamuuseumi hoidjatega
Hüpassaares, samuti kunagise Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia
tegutsemiskoha Lahmuse mõisa külastamine, Tarvastu ja Suure-Jaani
kirikud, arvukad ujumiskohad, vanad külakalmistud jne.
Neli päeva Eesti kultuuriloo suurkujude radadel osutusid nii huvitavaks,
et tahaksime selliseid retki ka edaspidi korraldada. Järgmisel suvel
toimub rattamatk Mart Saar 140 ja Johannes Jürisson 100 tähe all,
ülejärgmise aasta teemad on veel arutusel.
16.-25. juulile planeeritud Eesti koorijuhtide õppereis festivalile
EUROPA CANTAT Ljubljanas ei saanud kahjuks toimuda. Korral
dajad tegid festivaliformaati mitu korda ümber ja lootsime üsna vii
mase minutini, et selle saab läbi viia – ka osalejaid oli registreerunud
mitu tuhat. Kahjuks just sel viimasel minutil otsustas Sloveenia riik
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Kooriühingu rattaretkelised Heimtalis: Riina Roose, Kaie Tanner,
Anu Raud, Inta Roost, Katrin Puur. (Foto: Kooriühing)

kehtestada piirangud, mis tegid ateljeede (nende hulgas ka dirigen
tide Study Touri) korraldamise täiesti võimatuks. Festival küll toimus
kontsertprogrammi ja teleõpitubadega, aga dirigentide õppeprog
rammi ei olnud ja seega ka mitte Kooriühingu õppereisi. Seegi lükkub
järgmisse suvesse: 27.-31. juulil 2022 toimuvad Utrechtis Euroopa
Koorimuusika Päevad, kus on väga põhjalik õpiprogramm ja kuhu
planeerime ka Eesti koorijuhtide õpperühma.
Traditsiooniline, möödunud aastal juba 38. korda korraldatud koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminar Haapsalus sai õnneks
toimuda peaaegu nii, nagu plaanitud. Ainus väike muutus tuli teha
laagrikoha osas – kui algselt mõtlesime teha seminari Olustveres, siis
sellest otsustasime loobuda sealse saali väiksuse tõttu, mis poleks
osavõtjaid hästi mahutanud. Kokku osales suvekoolis 156 inimest,
neist 128 muusikaõpetajat-koorijuhti-koorivanemat ning 28 juhen
dajat (lektorid, korraldajad, kontsertmeistrid, esinejad jt).
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Suveseminari peamised õpitoad olid „Koorimuusika interpretatsioon
eri stiilides ja ajastutes”, mida viis läbi Risto Joost, ning 2023. aasta
noorte laulupeo laulude dirigeerimine ja õpetamise metoodika, mida
juhendasid peodirigendid Heli Jürgenson, Hirvo Surva, Aarne Salu
veer, Ingrid Kõrvits, Raul Talmar, Ksenija Grabova, Maret Poll, Jaanika
Kuusik, Elo Üleoja, Valter Soosalu, Janne Fridolin, Kuldar Schüts ja
Andrus Siimon. Liina Eero tutvustas liikumisseadete tegemise või
malusi koorides, Kaia Urb viis läbi töötoa harrastuskoori lahtilaulmise
ja vokaalse töö teemal, oma kooriloomingut tutvustasid Mari Amor ja
Sirje Kaasik, Riina Roose pidas loengu Eesti Lauljate Liidu ajaloost ning
Valdur Mikita eestlase olemusest. Koorijuhtide palgatoetusest tegi
ettekande Margit Salmar (Eesti Rahvakultuuri Keskus), vesiaeroobika
treeningu viis osavõtjatele läbi Haapsalu Veekeskus. Lisaks andsid
osavõtjatele individuaaltunde dirigeerimise ja hääleseade alal Hirvo
Surva, Raul Talmar, Külli Kiivet ja Jaanika Kuusik.
Väga olulisel kohal laagrikavas on alati olnud kontserdid, mida seekord
toimus neli. Haapsalu Toomkirikus andis kontserdi kammerkoor Vox
Clamantis, Jaani kirikus Robert Jürjendal ja Jaan Tammsalu, Uue
mõisa mõisas Mati Turi ja Martti Raide kavaga „Eesti miniatuurid“ ning
Haapsalu Kultuurikeskuses vabariiklikud noortekollektiivid: Üle-eesti
line neidudekoor Leelo, Eesti Noorte Segakoor ja Eesti Noorte Puhk
pilliorkester. Lisaks käisime seminaristidega vaatamas Valge Daami
loo kontrolletendust Haapsalu linnuses.
Ehkki osalejate arv oli kõrge, põhjustas covid-passi või negatiivse
testitulemuse nõudmise sisseseadmine vahetult enne seminarlaagrit
siiski äraütlemisi, mida oli õnneks alla kümne. Haapsalu KHK sobis
koolituse korraldamiseks suurepäraselt ning teeme seal seminari ka
järgmisel, 2022. aastal.
24. oktoobril tähistasime Eesti Lauljate Liidu 100. aastapäeva piduliku galakontserdiga EMTA kontserdi- ja teatrimajas.
Eesti Lauljate Liit asutati 1921. aastal ning tegutses peaaegu 20
aastat, kuni 1940. aastal seoses nõukogude okupatsiooniga laiali
saadeti. Tegemist oli omaaegse ühe olulisema kultuuriorganisatsioo
niga, mis koondas Eestis tegutsevaid koore ja orkestreid, korraldas
üldlaulupidusid, andis välja Muusikalehte jne. Seltsi esimene esimees
oli Konstantin Türnpu ning vahetult enne laialisaatmist 1940. aastal
kuulus sinna ligi 25 000 liiget. Tänane Eesti Kooriühing on Lauljate
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Haapsalu seminarlaagri meeskond: Mare Zaneva, Aiki Koolmeister,
Kaie Tanner, seminarikoori dirigent Risto Joost, Hirvo Surva,
Tuuli Metsoja. (Foto: Kooriühing)

Seminarikoori juhatas Haapsalus Risto Joost. (Foto: Kaie Tanner)
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Liidu õigusjärglane ja nii soovisimegi selle mälestuse jäädvustamiseks
ning tegevuse teadvustamiseks korraldada aastapäevakontserdi.
Idee autorid olid Heli Jürgenson ja Riina Roose, kes on Lauljate Liidu
lugu juba selle aasta algusest saadik ka põhjalikult uurinud. Iga Koo
riühingu alaliit valis kontserdile esinema oma esinduskoori ning nii
sai esinevaid kollektiive 6:
•

Tartu Akadeemiline Meeskoor, dirigent Kuno Kerge (Eesti
Meestelaulu Selts),

•

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, dirigent Triin Koch
(Eesti Naislaulu Selts),

•

Tartu Üliõpilassegakoor, dirigent Küllike Joosing (Eesti Sega
kooride Liit),

•

NUKU koor, dirigendid Reeda Toots-Kreen ja Saale Kreen
(Eesti Kammerkooride Liit),

•

Eesti Noorte Kontsertorkester, dirigendid Aavo Ots, Kaido
Kivi ja Priit Sonn (Eesti Puhkpillimuusika Ühing),

•

Üle-eestiline lastekoor Ilmalilled, dirigendid Ave Sopp ja
Vilve Maide (Kooriühingu koolikooride sektsioon).

Iga esineja tõi kontserdile mõne loo ELL poolt korraldatud laulu
pidude repertuaarist eelmise Eesti Vabariigi ajal, ning lisaks Eesti
tänapäevaste heliloojate loomingut. Kokku sai väga huvitav kava
Jürme, Lüdigi, Türnpu, Koidula jt loomingust kuni Vettiku, Tubina,
Ernesaksa, Tormise, Ehala ja Undini – Eesti koorimuusika läbilõige
100 aasta jooksul. Muusikanumbrite vahel tutvustas Riina Roose
Lauljate Liidu ajalugu.
Oleme väga rõõmsad, et Eesti Lauljate Liidu 100. aastapäeva kont
serdil viibis ning esinejaid ja külastajaid tervitas ka Eesti Vabariigi
president Alar Karis. Üle hulga aja toimunud mitme koori osalusega
galakontsert oli imeilus elamus, rõõmustasid nii esinejad kui ka arvu
kad kuulajad.
15.-18. aprillil toimuma pidanud XVII rahvusvaheline koorifestival
„Tallinn 2021“ sel ajal kahjuks toimuda ei saanud – piirangud olid sel
leks liiga karmid ja kooridel reisida võimatu. Niisiis lükkasime selle juba
üsna varakult novembrisse ja olime väga optimistlikud festivali sügi
sese korralduse osas. Kahjuks langes just planeeritud 4.-7. november
koroonaviiruse ägenemise kõrgaega, mitmetes osalema registreerinud
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Eesti Lauljate Liit 100 kontserdi eel EMTA kontserdi- ja
teatrimajas: Hirvo Surva, Kaie Tanner, EMTA rektor prof Ivari Ilja,
vabariigi president Alar Karis. (Foto: Vahur Lõhmus)

Eesti Lauljate Liit 100 kontserdi lõpetas Konstantin Türnpu „Ta
elagu“ kogu saali esituses. Laval Tartu Ülikooli Akadeemiline Nais
koor ja dirigent Triin Koch. (Foto: Vahur Lõhmus)
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Tallinna koorikontsertidel esines ainsa väliskoorina Junges
Consortium Berlin (Saksamaa). (Foto: Vahur Lõhmus)
koorides puhkesid koroonakolded või tühistati viimasel minutil nende
reisiload (Soome, Venemaa). Seetõttu vähenes osalejate arv sedavõrd,
et olime sunnitud festivali konkursiosa ära jätma – registreerunud 22
koorist jäi konkursieelse nädala lõpuks järele 10. Oli ka põhjust karta,
et mõne päeva jooksul tekib koroonakoldeid veelgi juurde ja ka neist
kooridest langeb mõni välja.
Kooriühingu juhatus ja festivali kunstiline juht Ingrid Kõrvits otsusta
sid lükata Tallinna Koorifestivali 2023. aasta aprilli, küll aga pakkuda
kontserdiandmise võimalust neile registreeritud kooridele, kes seda
soovivad. Toimus kaks kontserti: Tallinna Filharmoonia Mustpeade
majas ning EMTA kontserdi- ja teatrimajas, esinejateks lastekoor
Ellerhein, kammernaiskoor Musamari, Tallinna Muusikakeskkooli
kammerkoor, Junges Consortium Berlin (Saksamaa) ja tütarlastekoor
Ellerhein. Tallinna sõitis ka üks žüriiliige – Ban Sheng Toh (Singapur),
kes külastas siin EMTA tunde ja kooriproovi, kuulas kontserte ja andis
tagasisidet seal osalenud kooridele. Kontserdid olid väga rahvarohked
ning oleme rõõmsad, et vähemalt need said toimuda.
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Festivali raames planeeritud Moskva lastekoori Vesna kontsert ning
selle dirigendi, ka žüriisse kutsutud Nadežda Averina meistriklass
toimuvad 3.-4. aprillil 2022, järgmine koorifestival aga 2023. aasta
aprillis ning siis loodetavasti juba tavalises formaadis.
Kokkuvõtteks – üheksast 2021. aastasse planeeritud suuremast
sündmusest õnnestus korraldada kuus, ehkki mõnel juhul algsest
oluliselt väiksemas mahus. Edasi pidime lükkama kolm üritust, päris
ära ei jäänud ükski. Olusid arvestades pole see üldse halb tulemus.
Väga oluliseks pean aga seda, et koorivaldkond püüab ise agaralt
leida viise, kuidas oleks võimalik turvaliselt tegutseda, harjutada ja
ka kontserte anda – koorikontsertide kalender oli möödunud aastal
mitmekülgne ja huvitav. Ka 2023. aasta noorte laulupeole registree
rumine läks üle ootuste hästi.
Küllap peame tunnistama, et praegu on koorimuusikal mõnevõrra
rasked ajad, kuid ma usun kõigest südamest, et need lähevad mööda.
Tahaksin väga tänada leidlikku, optimistlikku, õpivõimelist ja tulevikku
vaatavat koorirahvast, kes ka möödunud aastal näitas, et kõik on
võimalik!
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EESTI KAMMERKOORIDE LIIT
2021
Karin Kuulpak,
Eesti Kammerkooride Liidu esimees

2021. aasta seisuga on Eesti Kammerkooride Liidus täpselt 20 liik
meskoori. Aasta jooksul liitus üks kollektiiv. EKKLi liikmed on aktiivsed
ja tublid kontsertkoorid.
Kuna esimesel poolaastal ei tohtinud piirangute tõttu kontserte anda,
osutus sündmusterohkeks aasta teine pool. Mitmed liikmeskoorid
salvestasid plaate ja andsid kontserte üle kogu Eesti. EKKL kont
serdisarja „Kuulajale” raames toimus septembrikuus kaks kontserti
(Tallinnas ja Tartus), osalejateks kammerkoor Helü (dirigent Küllike
Joosing) ja Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kammerkoor (dirigent
Veronika Portsmuth). Kontserdisarjas „Heliloojad-juubilarid”, mis pidi
aset leidma novembrikuus, osalesid Viljandimaa Kammerkoor (diri
gent Kadi Ritsing) ja Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigent Kuno
Kerge). Juubilar Alo Ritsingule pühendatud kontserdid tuli paraku
edasi lükata 2022. aasta kevadesse.
Suurejooneliselt toimus Tallinnas Kaja kultuurikeskuses traditsiooniline
EKKL jõuluootuskontsert, mis käesoleval aastal korraldati koostöös
Eesti Sümfooniaorkestrite Liiduga. Ettekandele tuli Joseph M. Martini ja
Heather Sorensoni tunniajane tervikteos „Christmas Dreams”. Esinesid
Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester, kammerkoor Crede, kammerkoor
Encore, kammerkoor SoLeMiJo, NUKU koor, segakoor Noorus ja Rae
Kammerkoor. Kontserdi kunstiline juht oli Karin Kuulpak, orkestrit ja
ühendkoori dirigeeris Edmar Tuul ning solistidena astusid üles noored
lauljad kammerkoorist Encore.
2021. aasta kevadel valis EKKL volikogu uue juhatuse, kuhu kuuluvad:
Karin Kuulpak (esimees), Maarja Helstein, Kristina Sildos, Küllike Joo
sing ja Kristel Üksvärav. Liidu tööd korraldab tegevsekretär Kertu Süld.
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Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kammerkoor “Kuulajale”
sarja sügise alguse kontserdil 12. septembril Tartu Pauluse kirikus.
(Foto: Kristina Sildos)

Kammerkoor Helü “Kuulajale” sarja sügise alguse kontserdil
12. septembril Tartu Pauluse kirikus. (Foto: Kristina Sildos)
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EESTI KOORIJUHTIDE LIIT 2021
Heli Jürgenson,
EKL esimees 2017-juuni 2021

Lõppenud aasta oli eesti koorijuhtide ja kooriliikumise jaoks tähendus
lik. 18. jaanuaril 2021 jõustus toonase kultuuriministri Tõnis Lukase
määrus, mis pani aluse laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollek
tiivijuhtide palgatoetusprogrammile. Erialaliiduna me jõudsime oma
eesmärgini pärast 20 aasta pikkust selgitustööd. Oleme tänulikud
Tõnis Lukasele!
Tervet aastat iseloomustavad suur selgitustöö ja rohked koosolekud.
Toetusprogramm eeldab koorijuhtidelt kutsetunnistuse olemasolu ning
tööandjalt koorijuhiga sõlmitud töölepingut ja korrektselt esitatud
taotlust. Võime öelda, et 2021. aasta oli toetusprogrammi sissetöö
tamise aasta. Seoses Covid-19 viirusest tingitud piirangutega oli
paljude kooride ja koorijuhtide töö vägagi häiritud ning nii mõnigi
koor pole tegevust suutnud taastada. Selge on, et kooriproovid on
olnud ebaühtlased, ja see jätab kooriliikumisele väga sügava jälje.
Palgatoetusprogramm on asetanud meie koorijuhid uude olukorda:
meil peab olema tööandja. KOVi tasandil töötades, koolis või rahva
majas on tööandjaks omavalitsus, kelle jaoks lepingute sõlmimine ja
dokumentide täitmine on igapäevane töö. Seevastu MTÜd, kes on
kooride katusorganisatsioonid ning kus juhatuse liikmed tegutsevad
vabatahtlikkuse alusel, on hulga keerukamas seisus, sest kogu vastu
tus dokumentide ja regulatsiooni täitmisel lasub nüüd koori juhatuse
õlul. See muutus ja vastutus tekitas kooride juhatustele aasta jooksul
palju küsimusi, muret ja ka pahameelt.
Palgatoetusmeetmest raha taotlemine algas siiski aktiivselt, hoolimata
sellest, et kogu eraldatud raha kooride kasutusse ei jõudnud. Viiruse
levikust piiratud tegutsemine ja meetmega kohanemine võtab veel
oma aja.
2021. a jooksul töötas väga aktiivselt koorijuhtide kutsekomisjon. Kui
varasematel aastatel oli aasta jooksul ca 10-15 taotlust, siis palga
toetusmeetme kutsetunnistuse nõue on paljude koorijuhtideni toonud
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teadmise, et nüüd on sellel ka väga praktiline ja reaalne väärtus. 2021.
aastal menetleti 182 taotlust, ainuüksi märtsis tuli analüüsida neist
57. Uusi taotlusi võetakse vastu aastaringselt, hindamiskomisjonid
tegelevad nendega n-ö jooksvalt.
Kui 2004. a Vigala laagris anti üle esimesed neli kutsetunnistust
(nende omanikud olid Merike Toro, Urve Uusberg, Maiu Linnamägi ja
Aivar Leštšinski), siis 2021. a lõpuks on EKL üldse kokku omistanud
543 kutset, neist hetkel kehtivaid on 252:
Koorijuht, tase 4 – 39
Koorijuht, tase 5 – 66
Koorijuht, tase 6 – 121
Koorijuht, tase 7 – 9
Koorijuht, tase 8 – 7
Rõõmustavalt palju taotlejaid on noorte koorijuhtide hulgas. Nende
tööpõld on lai.
Meie aasta üldkogul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks Mai Simson!
Soovime talle palju indu ja teotahet!
Koorijuhtidel tuleb aga ikka oma eriala väärtustada ja oma elukutse
eest seista. Keegi teine ei tee seda meie eest!
Noorte laulupidu 2023. a ootab häid ja tublisid noori lauljaid. Loo
dame, et meie töökorraldus taastub, kaunid laulupeo laulikud leiavad
sagedast kasutust ning koorijuhtidel on rohkesti rõõmsaid innukaid
lauljaid!
Vastupidamist ja jõudu kõigile!
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EESTI MEESTELAULU SELTS
2021. AASTAL
Marika Kuusik,
Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuht

Elame muutuvas ajas, mis on teinud meie elu-olu keerulisemaks, kuid
samas õpetanud meid mõtlema suuremalt ning andnud juurde uusi
kogemusi kiirete muutustega toimetulekuks.
Mitmed ettevõtmised jäid ka sel aastal teostamata, kuid oli ka neid,
mille üle saime tunda siirast rõõmu. Eesti Meestelaulu Selts läheb
uuele aastale vastu optimistlikult, sest ees on ootamas uued teos
tamist vajavad väljakutsed.
2021. aasta rõõmsad hetked koos vanade ja uute traditsioonidega
Aasta algas Tartu rahulepingu allkirjastamise 101. aastapäeva tähis
tamisega, mis traditsioonilise kontserdina taas 2. veebruaril toimuda
ei saanud, kuid leidis sel korral väljundi imelise virtuaalse näitusena.
See oli esmakordne üleskutse sooviga kaasata protsessi ka tänast
noort põlvkonda, et Eesti jaoks olulised sündmused jõuaksid enam
noorte teadvusesse ning leiaksid kajastamist ka aastakümnete pärast.
Näituse toimumiseks andsid oma panuse Eestimaa 16 kooli kunsti
huvilised noored, kelle kätetööna valmis üle 300 töö. Idee ja teostus
sündis Tartu rahu kontserdi kunstilise juhi Karin Kuulpaki ja kunstniku
Hanna Lauri koostöös.
Kõige mahukamaks ja olulisemaks sündmuseks 2021. aastal oli Eesti
Meestelaulu Seltsi jaoks 12. korda toimuv üle-eestiline poistesolistide võistulaulmine. See on ettevõtmine, mida ootavad väga
nii poisid kui ka juhendajad. Vaatamata sellele, et olukord oli keeru
line ja eelvoorud pidid enamuses toimuma vaid demovoorudena, ei
vähendanud see osalejate indu ja tahet.
Võistulaulmise lõppkontsert toimus 30. mail Tamsalu Kultuurimajas,
kus seitsmes vanuserühmas laulsid võistu 30 Eestimaa parimat solisti.
Lauljaid hindas professionaalne žürii koosseisus helilooja ja koorijuht
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Hetk Gustav Ernesaksa 113. sünniaastapäeva kontserdilt.
(Foto: Lasse Rihard Sissas)

Hääleharjutuste töötuba poistekooride laulu- ja spordilaagris
Remnikul. (Foto: Signe Rõõmus)
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Andres Lemba, Rahvusooper Estonia solist Raiko Raalik, helilooja,
koori- ja orkestrijuht ja lauluõpetaja Riivo Jõgi, koorijuht ja muusika
pedagoog Elo Üleoja ja laulja, The Voice of Finland 2021 poolfinalist
Siret Tuula. Kõik laureaadid said auhinnaks jalgrattad, millega pre
meerimist on läbi aastate toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.
Kevadhooaja lõpetas 28.-30. augustil Remniku õppe- ja puhke
keskuses toimunud Eesti Meestelaulu Seltsi poistekooride laulu- ja
spordilaager, kus osales kokku 123 laulupoissi kaheksast poiste
koorist. Võrreldes eelnevate aastatega oli osalus COVID-19 hetke
olukorrast tulenevalt tagasihoidlikum, kuid vaatamata sellele oli
laagri õhkkond positiivne ja rõõmus ning laulupoisid valmis igaks
ettevõtmiseks. Selle aasta laagri teemaks oli „Üks kõigi ja kõik Eesti
eest”, mille raames toimusid poistele Kaitseliidu õppused laskmises,
lõkke ja sõlmede tegemises ning rividrillis, isetegevuskonkurss, loo
dusretked metsas „Kuidas metsas hakkama saada”, lustakad hom
mikuvõimlemised ning kollektiivi käitumise ja heakorra jälgimine,
mis oli ka aluseks parima koori väljaselgitamisel. Lisaks toimusid ka
poiste poolt oodatud jalgpalli ja rahvastepalli võistlused ning laulu
harjutused, mida viisid läbi dirigendid Kuno Kerge ja Kuldar Schüts.
Koos õhtuhämaruse saabumisega süütasid kõik osalenud poiste
koorid Peipsi järve randa muinastulede lõkked, et saata ära kaunis
suveaeg. Laagri tippsündmuseks oli elamusspordi show, mida esitas
Eesti parim slackliner Kristjan Kullamaa. Laager lõppes meeleoluka
viktoriini ja loominguliste luuletuste kirjutamisega. 2021 EMLS laagri
parimateks koorideks osutusid Võru Kesklinna Kooli poistekoor ja
Rakvere Reaalgümnaasiumi poistekoor.
Aasta viimasteks ettevõtmisteks olid uue traditsioonina Eesti taasiseseisvumise tähistamine 20. augustil Kuberneri aias, kus esinejatena
astusid üles RO Estonia poistekoor ja ettevalmistuskoor Juhanid,
Tallinna Ülikooli meeskoor, meeskoor Rotalia, Inseneride Meeskoor
ja Teaduste Akadeemia Meeskoor, ning Gustav Ernesaksa 113. sünniaastapäeva tähistamine, mis Eesti Meestelaulu Seltsi eestvedamisel
on toimunud alates 2018. aastast.
Seekordne Ernesaksa kontsert toimus 12. detsembril Tallinna Laulu
väljaku Klaassaalis. Esinesid Võru Kesklinna Kooli ja Võru Muusikakooli
poistekoor, Võru Meeskoor ja koor Tempera, solist Oliver Keel, Eesti
Meestelaulu Seltsi üle-eestiline noormeestekoor ja poistekoor KALEV,
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Poiste-solistide võistulaulmise laureaat kuni 5-aastaste
kategoorias – Josten Ignahhin. (Foto: Erki Sepp)

Poiste-solistide võistulaulmise laureaat 10-11-aastaste
kategoorias – Lucas Christopher Varema. (Foto: Erki Sepp)
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Tartu rahulepingu 101.aastapäevaks valminud
noorte loometööde galerii.

Tallinna Ülikooli meeskoor ning tantsijad tantsurühmast Seltskond
Vilistlased, kelle esituses kõlasid laulud nii Gustav Ernesaksa kui
ka erinevate põlvkondade heliloojate heliloomingust. Laule saatsid
Piret Rips-Laul klaveril ning klaverikvintett Riivo Jõgi juhendamisel.
Kontserdi kunstiline juht oli Signe Rõõmus.
Kontserdi kulminatsiooniks oli Gustav Ernesaksa nimeliste stipen
diumide üleandmine. Peastipendiumi pälvis dirigent Risto Joost,
õppestipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppe
II kursuse üliõpilane Leiu Tõnissaar ja laulupeoliikumise edendamise
stipendiumi orkestridirigent Jüri-Ruut Kangur.
Läbi raskuste tähtede poole
Aeg ei ole kooride tegevust soosinud, kuid vaatamata sellele on mit
med poiste- ja meeskoorid leidnud võimalusi kontsertide andmiseks,
mis on aidanud hoida koorimuusika väärtust ning motiveerinud lauljaid
koorides jätkama. Nimetan siinkohal Tallinna Tehnikaülikooli Akadee
milise Meeskoori kontserdid Tartus, Tallinnas ja Viljandis, Mihkel Lüdigi
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nim meeskoori kontserdid Leevi Madetoja festivalil, EMLS üle-eestilise
noormeestekoori kontserdid Paide kloostris ja Lohusuu kirikus ning
koolis, Akadeemilise Meeste Lauluseltsi 5. sünnipäeva kontsert Arvo
Pärdi Keskuses, RO Estonia poistekoori jõulukontsert jpt.
Silmapaistvamaks sündmuseks ja saavutuseks meestelaulu valdkon
nas oli 27. novembril Helsingis toimunud VII rahvusvaheline Leevi
Madetoja meeskooride konkurss, kus koos Tallinna Ülikooli ja EMLS
üle-eestilise poistekoori KALEV ühendatud meeskooriga osales kokku
22 kollektiivi. Ainsa väliskollektiivina andis Eesti meeskoor tervele
sündmusele rahvusvahelise mõõtme ja sai seejuures kõrge tunnus
tuse – III preemia.
Meeskoori peadirigent Indrek Vijardi sõnul oli hea pärast mitmeaastast
pausi kooriga Helsingi Musiikkitalo suurel laval laulda. Kõik mehed
said sündmusest suurepärase elamuse ja väärtusliku lavakogemuse.
Žürii esimehe professor Matti Hyökki sõnul oli nauditav kuulda kõr
getasemelist meeskoorilaulu. Žüriisse kuulusid temale lisaks veel prof
Hirvo Surva (Eesti) ja Sofia Söderberg (Rootsi).
Uus aasta toob kaasa uued sündmused, millest suurim on Eesti Nais
laulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi ühine laulupäev „Kodu(L)ootus“,
mis toimub 11. juunil 2022 Võru-Kubija Laululaval.
Toredat ühislaulmist ja koosolemist 2022 aastal!
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EESTI MUUSIKAÕPETAJATE LIIT
AASTAL 2021
Jaanus Kann,
EMÕL juhatuse esimees

Erinevalt eelnevast õppeaastast on 2021/2022 hooaeg Eesti koo
lides alanud pigem lootusrikkalt: rangete piirangute leevenedes on
taaselustunud vahepeal varjusurma vajunud kollektiivid ja tradit
sioonilised sündmused. Paraku siiski mitte kõik kollektiivid ja mitte
kõik traditsioonid. Ning kahjuks on kõik kulgenud ikkagi sagedase
edasilükkamise või ärajätmise tähe all.
Mõned sündmused on siiski toimunud:
•

Üle pika aja oli EMÕ Liidul võimalik augustikuus kokku kutsuda
kahepäevane volikogu Pärnus, et saada ülevaade muusikaõpetuse
olukorrast eri piirkondades ning seada sihid uueks õppeaastaks;

•

28. juunist kuni 4. juulini toimus muusikaõpetajate õppereis
Islandile;

•

Juubelit tähistasid meie auliikmed Inge Raudsepp ja Maie Vikat;

•

EMÕL liikmeid Ene Kangronit ja Cathlen Haugast autasustas
president riigi teenetemärgiga.

Kevadel avalikustas EMÕ Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetusel valminud
uue digitaalse õppevara: astmemudelite programmi. See võimaldab
õpilasel iseseisvalt astmetega laulmist ja seega viisipidamist üldise
malt treenida, saades harjutamise käigus arvutiprogrammilt pidevalt
automatiseeritud tagasisidet. Vajadusel sekkub harjutamisse ka õpe
taja, et anda sellist nõu, mida arvuti veel anda ei oska.
Järjepidevalt oleme toimetanud E-koolikotis olevaid õppematerjale,
andnud nõu mitmele toimkonnale, kes uut õppevara luua plaanivad,
hoidnud silma peal nii koroonapiirangute kehtestamisel koolides,
alushariduse seaduse ja õppekava välja töötamisel kui ka paljudel
teistel teemadel, vajadusel ka sekkunud. Paljud arutelud jätkuvad
alanud aastal.
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EESTI NAISLAULU SELTS 2021
Margit Võsa,
ENLS esinaine

2021. aasta esimesel poolel kammitsesid nais- ja neidudekooride
tegevust koroonapiirangud. Paljud kollektiivid tegid proove Zoomi
vahendusel ja üsna mitmed koorid pidasid oma töös lihtsalt pausi.
Kontserte korraldada polnud võimalik ning lõpuks olime sunnitud ära
jätma isegi mõned edasilükatud kontserdid.
Kuid oleme uhked, et midagi sai siiski tehtud ka jaanuarist juunini.
Märtsis ilmus ENLS patrooni Ingrid Rüütli tervituskõnede kogumik,
mille koostas ja toimetas Margit Võsa ning kujundas Anneli Kenk
(Saarakiri OÜ). Pärast piirangute leevenemist õnnestus raamatut
esitleda 12. juunil toimunud seltsi volikogu koosolekul Tallinna

„Eesti Lauljate Liit 100” galakontsert 30. oktoobril Tartu Pauluse
kirikus. Dirigeerib Vaike Uibopuu
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Kontsert-etendus „Naise lugu“ 13. oktoobril Tallinna Filharmoonia
Mustpeade Majas. Dirigeerib Anneli Surva

Keskraamatukogu saalis. Esitlusel osales ka proua Ingrid Rüütel
ise, kes rääkis volikogule oma isiklikest seostest naiskoorilauluga
ning suhtumisest eesti kooriliikumisse üldisemalt. Volikogule lisas
veelgi pidulikkust võimalus õnnitleda aasta naiskoore 2020 - tiitli
pälvisid Nõmme Kultuurikeskuse noorte naiste koor Kevad ja Pärnu
Muusikakooli neidudekoor Argentum Vox. Anti üle ka Arvo Ratas
sepa mälestusauhind, mille saaja kuulutati välja 17. märtsil, maestro
95. sünniaastapäeval. Mälestusauhinna pälvis seekord siinkirjutaja
kui naiskoori Carmina asutaja ja kauaaegne dirigent ning ühtlasi Arvo
Ratassepa õpilane.
Hoolimata koroonaviirusest tingitud tõrgetest on Eesti Naislaulu Seltsi
liikmeskooride arv jäänud eelmise aastaga võrreldes samaks. Koorid
on olnud väga tublid ja jätkanud oma tegevust. 2021. aasta lõpus
on meil 75 liiget: 63 nais- ja 12 neidudekoori.
Suvel korraldas nii mõnigi koor laululaagreid ja lisaproove, et sep
tembris toimekalt uut hooaega alustada.
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ENLS volikogu 12. juunil Tallinna Keskraa
matukogu saalis. Proua Ingrid Rüütli tervi
tuskõnede kogumiku esitlus.

Lõppenud aasta üheks tähtsündmuseks võib pidada 13. oktoobril
Mustpeade majas täissaalile esitatud kontsertetendust „Naise lugu”.
Projekti kunstiline juht oli Toomas Voll ning stsenaariumi autor ja
stand-up artist Ülli Kukumägi. Osales seltsi kuus liikmeskoori ning
kaasatud oli ka visuaalkunstnik. „Naise lugu” avas uue lähenemise
võimalusele esitleda naiskoore ning 2022. aastal on plaanis korral
dada veel mitu korduskontserti.
30. oktoobril tähistasime Eesti Lauljate Liidu 100. aastapäeva suure
joonelise kontserdiga Tartu Pauluse kirikus, kus samuti osales kuus
liikmeskoori ning ühendkoori juhatas auväärne Vaike Uibopuu. Kont
serdi kunstiline juht oli Külli Kiivet.
Iga-aastane traditsiooniline isadepäeva kontsert toimus seekord taas
Estonia kontserdisaalis ning üle pika aja tegi pidulikust sündmusest
otseülekande ETV. Kontserdil oli kohal Eesti Vabariigi vastvalitud
president Alar Karis ning kõne pidas proua Sirje Karis. Isadepäeva
kontserdi idee autor ja kunstiline juht oli Elen Ilves.
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Eesti Naislaulu Seltsi töökas ja sõbralik juhatus ning vastutav
sekretär. Vasakult: Margit Võsa, Meeli Müller, Virge Must, Anne
Nelling, Külli Kiivet, Elen Ilves, Mait Männik, Andrus Siimon,
Toomas Voll, Marika Murumaa. (Fotod: Marika Murumaa)

Aasta lõppu kavandatud nais- ja neidudekooride advendikontserdid
toimusid Tallinna Toomkirikus (kunstiline juht Linda Kardna) ja Helsingi
Alppila kirikus (kunstiline juht Toomas Voll).
Eesti Naislaulu Seltsile oli aasta 2021 aktiivne ja tegus ning seltsi
juhatuse liikmed andsid selleks oma suure panuse. Aitäh koostöö
eest, Marika, Anne, Elen, Külli, Meeli, Virge, Andrus, Mait ja Toomas!
192

Teistmoodi rütm ja rõõm
Mariell Aren,
Eesti Segakooride Liidu tegevjuht

Aasta alguses valitses sündmustekalendris koroonaviiruse leviku
hoogustumise tõttu paraku tühjus, kuid meeleolult domineeris varase
mast optimistlikum hoiak ning tühistamiste asemel lükkusid mitmed
sündmused lihtsalt edasi.
Eesti Segakooride Liidul oli 2021. aastaks planeeritud üheksa sünd
must. Kaks osavõtjate koguarvult suurimat, XXIII segakooride võis
tulaulmine Tuljak ning segakooride laulupäev “Laulu tuules”, lükkusid
aastasse 2022. Edasi lükkasime ka märtsikuusse planeeritud KOORI
VISIOONI lõppkontserdi, mis maandus sama aasta septembrikuus.
Sel aastal jäid paraku toimumata Urmas Sisaski juubelile pühendatud
kontsert ning Segakooride Liidu traditsiooniline õppereis välismaale,
mis on viimastel aastatel kujunenud õppepäevadeks Tallinnas. Selle
loetelu kokkuvõtteks võib öelda, et reaalajas sai toimuma tervelt neli
suurepärast sündmust.

Volikogu ja koolitused
Olukorrast lähtuvalt oli Segakooride Liidu aasta esimeseks sündmu
seks iga-aastane volikogu, mis toimus 11. aprillil. Ohutuse tagamiseks
otsustasime selle läbi viia veebi vahendusel. Rohke osavõtt kinnitas,
et liikmetele sobis antud lahendus hästi. Peale volikogu ametlikku
osa jätkus ühine vestlusring vaimse tervise hoidmise teemal, mida
juhtisid Anna-Kaisa Oidermaa ja Urve Uusberg.
Kuigi sügisesse planeeritud õppepäev jäi seekord ära, toimusid maija juunikuus koolitused ajaplaneerimise teemal. Koolitajaks oli neil
kahel korral psühholoog ning Tallinna Ülikooli teenekas lektor Arno
Baltin. Lisaks koolitusele, said liikmed liidule küsimusi esitada ning
jagasime infot seoses eesootavate sündmustega.
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Haapsalu suvekool, dirigent Tõnu Kaljuste. (Foto: Eesti Segakooride Liit)

VIII lauljate suvekool Haapsalus
VIII lauljate suvekool toimus 20.–22. augustil Haapsalus, kus osa
les kokku veidi üle 100 laulja üle Eesti. Kontserdil tuli ettekandele
Wolfgang Amadeus Mozarti “Requiem”, mis oli jaotatud kahe koori
vahel. Lisaloona kõlas kontserdi lõpus Mozarti “Ave verum corpus”.
Suvekoolis tegid koormeistritööd Veronika Portsmuth ja Mai Simson,
hääleseadjaks oli Kaia Urb ning prooviperioodi toetasid kontsert
meistrid Kristiina Kermes ja Irina Ievleva. Põneva ülevaatliku loenguga
teosest esines esimese päeva hommikul Maia Lilje ning Lauljate Liidu
ajaloost kõneles teisel päeval Riina Roose. Pühapäeval toimunud
lõppkontserdil Haapsalu Toomkirikus dirigeeris teost Tõnu Kaljuste,
kaasategev oli suvekooli projektorkester ning solistidena astusid
üles Yena Choi, Helen Lepalaan, Oliver Kuusik ning Olari Viikholm.
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Haapsalu suvekooli kontsert. (Foto: Eesti Segakooride Liit)

KOORIVISIOONI finaalkontsert
Sel sügisel toimus esimest korda uus konkursiformaat Koorivisioon,
mis kulmineerus 25. septembril kell 18 finaalkontserdiga Viljandi
Pärimusmuusika Aidas. Koorivisiooni eesmärgiks on elavdada ja
julgustada koorimuusikat loovaid ning kooridele põnevaid koorisea
deid tegevaid inimesi. Pakume autoritele ja seadjatele võimalust oma
loominguga/ seadega avalikkuse ette astuda ning teistegagi jagada.
Sel aastal esitati konkursile 13 laulu, kokku võttis osa 10 koori. Finaal
kontserdil astusid lavale 8 koori ning esitusele tuli 10 laulu. Konkursi
žürii koosseisu kuulusid Celia Roose, Alo Ritsing, Urmas Lattikas ja
Andres Lemba. Kontserdi lõpus jagati välja auhinnalised kohad ning
kaks eripreemiat.
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Koorivisiooni lõppkontsert, pildil Eesti Noorte Segakoor.
(Foto Vahur Lõhmus)

Tulemused olid järgnevad:
I KOHT
Kristo Klaus/ Marie Under - “Armsam, unistame!”
Tartu Üliõpilassegakoor, dirigent Küllike Joosing
I KOHT
Luisa Susanna Kütson/ Henrik Visnapuu - “Endeline öö/ Nüüd
on öö ja kuu”
Eesti Noorte Segakoor, dirigent Silja Uhs
II KOHT
Triin Samuel/ Doris Kareva - “Värav kahe maailma vahel”
Eesti Noorte Segakoor, dirigent Silja Uhs

196

III KOHT
Tiit Lehto/ Aino Saadik/ seadnud Liisa Rahusoo - “Ära koo mu
käpikuisse päikest”
Biomeedikumi segakoor, dirigent Liisa Rahusoo
III KOHT
Tanel Padar/ Jaan Pehk/ seadnud Roland Viilukas - “Kiigu ja liugle”
Politsei- ja Piirivalveameti segakoor aKord, dirigent Roland Viilukas
III KOHT
Egon Elbre/ Taavi Kivisik - “Tuletuul”
Eesti Noorte Segakoor, dirigent Silja Uhs
Eesti Segakooride Liidu eripreemia, kutse XXIII segakooride võistu
laulmisele Tuljak 2022:
Segakoor Rõõmusõõm, dirigendid Liisa Rahusoo ja Henri Käärik
Eesti Noorte Segakoor, dirigent Silja Uhs
Järgmine Koorivisioon toimub 2023. aasta kevadel.
Advendikontsert Tallinnas
Sel aastal oli suur rõõm taas advendikontserte korraldada. Neist esi
mene toimus 4. detsembril Tallinna Kaarli kirikus. Kokku osales sellel
kontserdil vaid viis koori ning tavapärase kolme erineva repertuaa
riploki asemel tuli esitusele vaid üks. Koroonaviiruse leviku piiramiseks
seatud kitsendused on ka kooride igapäevaellu jälje jätnud ning see
väljendus väga selgelt muidu menuka sündmuse väheses osavõtus.
Esitati peamiselt Urmas Sisaski kooriloomingut, orelil soleeris Piret
Aidulo ning solist oli Triin-Eliis Süld. Kooridest olid esindatud Keila
segakoor LA JA DO (dirigendid Ilona Laido ja Triin Õunamaa), MERIKO
segakoor (dirigendid Eleri-Kristel Kuimet ja Anu Liho), segakoor Kaleva
(dirigent Tiina Savisaar), Tabasalu Kammerkoor (dirigent Mai Ainsalu)
ning Tallinna Tehnikakõrgkooli kammerkoor (dirigent Aleksandra
Bekušev). Dirigendina astusid kontserdil kooride ette Veronika Ports
muth, Ilona Laido, Anu Liho ning Mai Ainsalu.
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Advendikontsert Kuressaares
Teine Segakooride Liidu advendikontsert toimus 11. detsembril Saare
maal, Kuressaare Laurentiuse kirikus. Huvi saarele reisimise vastu oli
eriti suur mandrilt pärit kooridel, kuid osales ka kohalikke segakoore.
Kontserdi peateosena kõlas tervikettekandes Urmas Sisaski sega
kooritsükkel “12 laulu püha neitsi Maria auks”. Solistina astus taas
üles Triin-Eliis Süld, kaasategevad olid kohalikud muusikakooliõpi
lased Kaarel Kallasmaa löökpillidel ning Hanno Kull klaveril. Kont
serdil osalesid I.N.T.A. segakoor (dirigent Inta Roost), kammerkoor
Eysysla (dirigent Veikko Lehto), Kose kammerkoor (dirigent Heli Sepp),
Kuressaare kammerkoor HELIN (dirigent Anneli Tarkmeel), Lehtse
Kammerkoor (dirigendid Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots), segakoor
Hannijöggi (dirigendid Mariell Aren ja Eleri-Kristel Kuimet), segakoor
Rakvere (dirigendid Merje Kallip ja Angela Lehtpuu), segakoor Viroo
nia (dirigendid Merje Kallip ja Angela Lehtpuu), Tallinna Saarlaste
segakoor (dirigent Helen Kivimägi), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
segakoor (dirigent Pille Kährik) ning VHK õpetajate ja lapsevanemate
segakoor (dirigent Ayaka Ueda). Dirigendina astusid üles Jaanus
Väljaots, Veikko Lehto, Angela Lehtpuu, Helen Kivimägi, Inta Roost,
Pille Kährik, Eleri-Kristel Kuimet, Mariell Aren ja Anneli Tarkmeel.
Vaatamata raskustele toimetab Segakooride Liit vastavalt võimalustele
hoogsalt edasi. Oleme oma liikmetele toeks ning naudime mitmekord
selt neid väheseid sündmusi millel on õnne toimuda. Oleme eriti põne
vil uute algatuste osas nagu täiesti uudse formaadiga KOORIVISIOON
ning 2022. aastal avatavad uued kategooriad Tuljaku võistulaulmisel.
Väike hingetõmbeaeg annab ehk hoogu eesootavateks aastateks, et
võiksime uusi ideid veelgi suuremas mahus ellu viia.

198

ESLi advendikontsert Kuressaares. (Foto Vahur Lõhmus)
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EESTI PUHKPILLIMUUSIKA
ÜHING AASTAL 2021
Valdo Rüütelmaa,
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutav sekretär

Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) asutati 8. novembril 2003.
31. detsembril 2021. aastal kuulus EPÜ liikmeskonda 84 puhkpilli
orkestrit.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liikmed on EPÜ volikogu
otsusega alates 26. jaanuarist 2019 Kaido Kivi (esimees), Valdo Rüütel
maa (aseesimees), Aavo Ots, Triin Viljus-Schippers, Vallo Taar ja Mart
Aus.
Eesti Puhkpillimuusika Ühing korraldab festivale, koolitusi ja konkursse
nii pea- kui kaaskorraldajana ning koordineerib toimkondade tööd.
Ühing annab kord kuus välja digitaalset infolehte ja jagab puhkpil
limuusikaalast informatsiooni. 2021. aastal oli EPÜ korraldaja või
kaaskorraldaja ca 30 projektis.
Eesti Puhkpillimuusika Ühing annab välja ka puhkpilliorkestrijuhtide
kutsetunnistusi. Dirigendid võivad taotleda 5., 6., 7., ja 8. taseme
kutsetunnistust. Kokku on väljastatud 57 kutsetunnistust.
9. oktoobril korraldas Eesti Puhkpillimuusika Ühing Estonia Kont
serdisaalis nüüd juba traditsiooniks kujunenud Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontserdi. Esinesid aasta jooksul silma paistnud
puhkpilliorkestrid ja ansamblid. Anti üle teenetemärgid, mille pälvisid
Tõnu Sal-Saller (Harjumaa), Toomas Paap (Hiiumaa), Väino Repp
(Võrumaa), Tõnu Soosõrv (Raplamaa), Olev Roosa (Harjumaa) ja
Arno Anton (Valgamaa) kauaaegse tegevuse eest dirigendina ning
panuse eest puhkpillimuusika arendamisse.
EPÜ andis välja Hans Hindpere viieosalise teose puhkpilliorkestrile
“Loomade karneval”, millele tegi kaasaegse seade Heiki Laanemaa.
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Tabasalu Muusikakooli ja Keila Linnaorkestri rivitrummarid Eesti
Puhkpillimuusika Ühingu Aastakontserdil 9. oktoobril 2021
Estonia Kontserdisaalis. (Foto: Geidi Kukk)

Aavo Otsa trompetiõpilased koolitusel Hispaanias, Gran Canarial
Maspalomases, juuli 2021. (Foto: Aavo Ots)
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Dirigentide Suveakadeemia toimus juba mitmendat aastat Väike-
Maarjas, kus noored dirigendid said täiendõpet ja juhatada festivali
orkestrit.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu toimkondade ja komisjonide
esimehed:
Muusikatoimkond – esimees Aavo Ots
Ajalootoimkond – esimees Andres Avarand
Kirikumuusikatoimkond – esimees Kahro Kivilo
Seenioride Mõttekoda – esimees Leho Muldre
Rivitrummarite toimkond – esimees Helen Kasemaa
Noorte arendustoimkond – esimees Priit Rusalepp
Välismaal õppimisvõimaluste konsultant – Silver Niinemets
Pillihoolduse töögrupi juht – Villem Endel Tiits
Repertuaaritoimkond – esimees Margus Kasemaa
Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiri toimkond – esimees Mart Kivi
Kutsekomisjon – esimees Kalev Kütaru
Hindamiskomisjon – esimees Priit Sonn
Revisjonikomisjon – esimees Toomas Peterson
Eesti Rahvuskultuurfondi D.O. Wirkhausi nimeline allfond – esimees
Kalev Kütaru
Eesti Kooriühingu puhkpillimentorid:
Aavo Ots, Harry Illak, Valdo Rüütelmaa, Hando Põldmäe ja Priit Sonn.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu sündmused 2021:
26.-28.02 Nõmme Pasunapäevad
08.-09.05 Tabasalu Metsasarvepäevad
13.06

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu

20.06

Eesti Kooriühingu aastakontsert

09.-11.07 Dirigentide Suveakadeemia Väike-Maarjas
06.-08.08 Hiiumaa Puhkpillipäevad
07.08
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Julius Vaksi nimeline noorte trompetistide konkurss
Suure-Jaanis

Kaitseväeorkester paraadil. (Foto: Ardi Hallismaa)

18.-22.08 Võru Vaskpillipäevad ja Aavo Otsa trompeti
Suveakadeemia
10.-12.09 Festival Halinga Puhkpill
12.09

Laulu- ja Pillilahing Pärnu-Jaagupis

19.09

Aavo Ots 70 juubelikontsert

24.-25.09 Rivitrummarite õppepäevad Tabasalus
09.10

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert
Estonia Kontserdisaalis

28.11

Konverentsipäev Pärnus
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2021 aastal tegutsesid üle-eestilised puhkpillimuusika
kollektiivid
Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester
Alaline külalisdirigent – Janis Purinš, dirigendid-orkestritegevuse
koordinaatorid Triin Viljus-Schippers ja Valdo Rüütelmaa.
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester:
Peadirigent – Bert Langeler, dirigendid Ott Kask ja Hando Põldmäe.
Orkestri direktor Maria Mägar.
Eesti Noorte Puhkpilliorkester:
Dirigendid Riivo Jõgi ja Tarmo Kivisilla. Orkestri mänedžer Karl Villem
Konsa
Eesti Noorte Kontsertorkester:
Kunstiline juht Aavo Ots. Dirigendid Priit Sonn ja Kaido Kivi. Külalis
dirigendid Jaan Ots ja Valdo Rüütelmaa. Orkestri mänedžer Villem
Endel Tiits.
Eesti Noorte Brass:
Dirigendid Aavo Ots, Priit Sonn ja Valdo Rüütelmaa
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EESTI KOORIÜHINGU
KOOLIKOORIDE SEKTSIOON
2021
Tuuli Metsoja,
Eesti Kooriühingu koolikooride konsultant

Koolikooride sektsiooni tegevus 2021. aastal oli keeruliste olude tõttu
väga pidurdatud. Liikmete reaalset kohtumist ei toimunudki, oli vaid
rohket infovahetust kirja teel. Oli koroona teine aasta ja väga palju
des koolides kooritegevus peatus täielikult. Õpetajatel oli võimalik
teha proove vaid ühe klassi õpilastega korraga ja enamuse ajast oli
mingi klass kas distantsõppel või isolatsioonis. Ka õpetajad ise olid
vahetpidamata isolatsioonis.
Sügisel muutus igapäevane kooli- ja koorielu veidi paremaks, sai
alustada suurte lootustega, ent peagi oldi taas samas olukorras. Nii
palju siiski muutus paremaks, et vaktsineeritud õpetajad ei pidanud
pidevalt isolatsiooni jääma, kuid ega eriti keegi korralikult tööd teha ei
saanud. Samal ajal oli mitmeid leidlikke lahendusi – kevadel kui ilmad
veidi parenesid, tegid osad koorid tööd lausa õues, mõned koolid
aitasid isegi sisustada ja soojendada telke, ent arusaadavalt ei peetud
koorilaulu kriitilises olukorras esimese tähtsusjärgu tegevuseks ja nii
loovalt mõtlevaid koole ja koolijuhte oli siiski väga üksikuid.
Kevadeks 2021 oli planeeritud kaks suursündmust koolikooridele –
lastekooride konkurssfestival Keilas maikuus ja mudilaskooride festival
juunis Kosel. Mõlemad sündmused tuli edasi lükata 2022. aastasse.
Siinkirjutaja on muidugi koostanud ohtralt rahataotlusi, teinud ette
valmistusi, eelarveid ja muid plaane, mis on kõik riiulile rännanud,
kuid loodan väga, et peagi saab neilt tolmu ära pühkida ja mingi abi
uue festivali korraldusel neist siiski on.
Väga paljud koolikooride juhendajad said praktilisi teadmis suvisel
Haapsalu koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminaril, kus töötati
2023. aasta laulupeo repertuaariga. 2022. aastasse on planeeritud
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Eesti mudilaskooride kontserdi „Pisike Puu“
kunstiline juht Mariliis Kreintaal. (Foto: Vahur Lõhmus)
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ka muusikaõpetajate ja koorijuhtide täienduskoolitus, mis toimub
18.-19. veebruaril, 18.-19. märtsil ja 8.-9. aprillil 2022. Õpitakse nii
teoreetilisi aspekte kui ka praktilisi harjutusi igapäevaseks kooritööks.
Töö käib Eesti koorimuusika klassikalise repertuaariga. Lisaks võivad
kursuslased kaasa võtta endile sel momendil vajalikke teoseid, et
saada professionaalseid näpunäiteid.
Koolitus sisaldab kõrgetasemelise koori proovi külastust ja koorimuu
sika kontserti. Koolitajad on Heli Jürgenson, Veronika Portsmuth ja
Ksenija Grabova, hääleseade õpetaja on Külli Kiivet.
4. detsembril õnnestus siiski korraldada Eesti esimene mudilaskooride
kontsert. Sündmus toimus uues suurepärase akustikaga Eesti Teatrija Muusikaakadeemia suures saalis. Nagu praegusel ajal paljude sünd
mustega juhtub, olime sunnitud ka mudilaskooride kontsert-konkurssi
mitu korda edasi lükkama. Lõpuks otsustasime loobuda konkursist,
sest kõik koorid olid väga keerulises seisus, pidevalt oli mõni klass
või õpetaja isolatsioonis, palju puudujaid ja haigeid. Õpetajatega läbi
rääkides ja neid julgustades jõudsime veidi muudetud formaadini –
žürii tagasisidega kontsert. Nii julgesid ka õpetajad, kes polnud saanud
väga palju harjutada, oma koorikestega siiski välja tulla ja saime selle
ilusa sündmuse korraldada.
Kontserdil osales kuus koori:
•

Musamari Koorikooli mudilaskoor

•

Paide Hammerbecki Põhikooli tüdrukutekoor VIISIKAMBER

•

Eesti Raadio Laulustuudio mudilaskoor

•

Kuusalu keskkooli 3.-4. klassi mudilaskoor

•

ETV mudilaskoor

•

Ridala Põhikooli mudilaskoor

Varem salvestatud videotervitusega esines seitsmendana nimekirjas
olnud Kärdla Põhikooli mudilaskoor, kuhu oli vahetult enne kontserti
koroona sisse tulnud ja kes seetõttu tulla ei saanud. Ehkki kogu kon
kursi ajagraafik oli tehtud nende praamiaegu arvestades...
Kooridele andsid kontserdil esinemise kohta tagasisidet kolm lugu
peetud muusikut: Pärt Uusberg, Annelii Traks ja Jaanika Kuusik.
On väga hea, et saime anda neile kooridele, kes siiski ei andnud alla ja
ei loobunud, võimaluse esineda parimas võimalikus keskkonnas – uues
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Kontserdil „Pisike puu“ esineb Paide Hammerbecki Põhikooli
tüdrukutekoor Viisikamber. (Foto: Vahur Lõhmus)

ja suurepärase akustikaga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalis.
Tekkis juurde üks ainulaadne väljund vabariigi mudilaskooridele. Infor
matsioon selle kohta on valdkonnas levinud ja õpetajad on saanud
endi kooridele ühe võimaliku lisaväljundi.
Koolikooridele on väga oluline pakkuda just laulupidude vahelisel
ajal mõtestatud ja ühendavaid tegevusi – seda eriti praegusel ajal,
kus paljud koorid on jäänud väga väikeseks ja kogu valdkonnas on
tekkinud päris suur kriis.
Kontsert muusikaakadeemias oli väga südamlik ja läks kõigile väga
korda, Loodetavasti saab sellest keeruliste aegade möödudes ilus uus
traditsioon. Edaspidi loodame muidugi korraldada seda sündmust
täiemõõtmelise konkursina kahes erinevas tasemekategoorias.
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KOOLIKOORIDE SEKTSIOONI LIIKMED (SEISUGA AUGUST 2020):
Anneli Koppel (Tartu linn)
Britt Laats (Tartumaa)
Eda Heinaste (Põlvamaa)
Elo Üleoja (Lääne-Virumaa)
Heli Roos (Tallinn)
Heli Sepp (Harjumaa)
Kadri Kelner (Läänemaa)
Kalli Rõõmussaare (Pärnumaa)
Kristi Vastisson (Viljandimaa)
Mari Ausmees (Saaremaa)
Meeli Nõmme (Jõgevamaa)
Raili Kaibald (Hiiumaa)
Siiri Põldsaar (Valgamaa)
Tiit Raud (Võrumaa)
Tiiu Schüts (Järvamaa)
Urve Uusberg (Raplamaa)
Koolikooride sektsiooni liikmed on oma maakonnas koolikooride elu
koordineerijad, info kogujad ja vahendajad – inimesed, kes teavad
koolikooridest ja nende tegemistest selles piirkonnas kõige rohkem.
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EESTI LAULJATE LIIT 100
Riina Roose

1918. aastal toimunud Tallinna Meestelaulu Seltsi (TMS) aastakoos
olekul kõneles Johannes Reinthal: „Lauluseltside Liidu loomine on ainult
aja küsimus. Meie omapärase muusikalise biblioteegi, isegi muuseumi
asutamine on tarvilik. Ka muusikalise hariduse laotamiseks peame
tööd tegema, soetama koorilauljaid ja -juhte. Laulupidude korraldus
endisel ajal oli juhusline, edaspidi paneb neid toime Lauljate Liit.”
Kes oli too prohvetlikult kõnelnud Johannes Reinthal (1935. aastast
Reintalu, 1875-1945)?
Johannes Reintalu sündis Viljandimaal Kurista vallas Aidu külas.
Tema haridusteel oli muuhulgas oluline Aleksandrikool (1889-1893).
Reintalu oli vallakirjutaja, koolmeister, ajakirjanik, kuulus Eesti Asutava Kogu koosseisu, Tallinna Linna Volikokku. Eriti viljakas oli tema
tegevus koorimuusika ja seltside organiseerijana – Lootuse seltsist
TMS-ini ja Eesti Lauljate Liiduni (ELL) välja.
Johannes Reintalu oli see, kes kutsus Konstantin Türnpu Tallinna
Meestelaulu Seltsi dirigendiks. See oli aastal 1916 – käis I ilmasõda
ja puudus oli kõigest, kaasaarvatud koorilauljaist meestest.
Ometi õnnestus meelitada Türnpu, kes siis oli saksa seltside juures
tegev, eesti poolele.
Nii said kokku kaks kõva tegijat – Reintalu väsimatu organiseerijana
ja Türnpu kaasaja parima koorijuhina. (Muide, Türnpu pühendas oma
laulu „Mull´ lapsepõlves rääkis” Reintalule – „Tallinna Meestelaulu
Seltsi hälli kiigutajale hr. Joh. Reinthalile” seisab esmatrükis.
TMSis küpses ka Eesti Lauljate Liidu (ELL) idee ja Türnpu oli üks
esialgse põhikirja autoreid.
Eesti lauljate kongress kogunes Tallinnas 12. septembril 1921 – see
oli esimene koorimuusika alane foorum ja ühtlasi võime seda lugeda
Eesti Lauljate Liidu sünnipäevaks. ELLi põhikiri registreeriti sama
aasta detsembris.
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Johannes Reintal

Konstantin Türnpu nooremas eas

Lauljate Liidu üks peamisi eesmärke ka põhikirja järgi oli laulupidude
korraldamine ja esimene (üldarvult kaheksas) laulupidu korraldati
juba 1923. aastal. See oli väga lühike aeg peo ettevalmistuseks, kui
arvestada, et ELL sai tegutsema asuda 1922. aasta alguses. Esimene
palgaline töötaja – asjaajaja – oli Ernesaks! Sedapuhku Johannes,
Gustavi oma lell.
ELL võttis enda peale laulupidude korraldamisega seoses järgmi
sed kohustused: laulupeo repertuaari koostamine ja uute laulude
hankimine konkursside teel, nootide trükkimine, laululava ja väljaku
ehitamine (see oli üks raha- ja närvesöövamaid ettevõtmisi, kuid
lõpuks, 1928. aastaks jõuti tänase väljakuni), eelproovide süsteemi
väljatöötamine ja läbiviimine, laulupidude 5-aastase toimumise tsükli
kinnitamine, koorijuhtide kursuste pidamine.
Aastate jooksul ja liikmete arvu kasvades jõuti sektsioonide asuta
miseni: meeskoorid aastal 1929 – ikka Reinthali eestvõttel, puhkpillid
1931, naiskoorid 1935, koorijuhtide sektsioon 1937 – Tuudur Vettiku
eestvedamisel. Segakooride ja noorsookooride (tolleaegne väljend)
rajamise katkestas nõukogude okupatsioon.
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1924. aastal hakkas ilmuma kuukiri „Muusikaleht”, mis ilmus kuni
1940.
Lisaks laulupeo repertuaarile anti välja koorikogumikke, koorijuhi
käsiraamatuid, õpikuid jne.
1930. aastal rajati Türnpu nimeline auhinna kapital, premeerimaks
parimaid koorilaule. Auhinnatud laulud olid näiteks Vettiku „Su põh
jamaa päikese kullast”, Aava „Hommik”, Karindi „Öölaul”.
Juba 1939. aastal asuti ette valmistama 1943. aasta laulupidu. Trükki
jõudsid nii sega- kui naiskoori noodid. (Naiskooride üldjuhiks valiti
algul Gustav Ernesaks, kuna ta aga viidi punamobilisatsiooniga Vene
maale, valiti tema asemele Enn Võrk.)
Aprillis 1943 otsustatakse: laulupidu lükatakse 1944. aastasse. Seda
pidu muidugi ei tulnud. Nõukogude okupatsioon likvideeris kõik selt
sid, sulges ajakirjad – kaotused kultuurialal olid korvamatud. Tol ajal
kooriliikumisel õiget katusorganisatsiooni polnud.
1982. aastal õnnestus suurte pingutuste tulemusena rajada Koori
ühing. 1993. aastal sai Kooriühing ELLi õigusjärglaseks.
Lauljate Liidu ajalugu on seni kõige süvenenumalt käsitlenud Enn
Oja raamatus „Lauljate Liidust Kooriühinguni”, kus on ülevaade ka
vahepealsest ajast kuni Kooriühingu
rajamiseni. Raamat on kättesaadav igale
huvilisele.
Lõpetuseks olulisi nimesid ELLi tege
vuses, sest iga organisatsioon koosneb
siiski tegijatest-persoonidest:
ELLi esimehi: Konstantin Türnpu, August
Topman, Juhan Aavik (kõige pikaaeg
sem), Tuudur Vettik. Alguse juures olid
veel Cyrillus Kreek, Juhan Simm jt.

August Topman
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Noppeid aastatest 1921-1924
1921
OPTEERUMINE – 37578 inimest põhiliselt Venemaalt Eestisse
Chaplin – esimene täispikk mängufilm „Väikemees”
1921 sai Eestist Rahvasteliidu liige, NEP Venemaal
Suur hulk riike tunnustasid Eesti iseseisvust
Kuusalus püstitati esimene vabadussõja mälestussammas (16. mai)
1. aprill – leib vabamüüki
1. mai – hakkab kehtima Ida-Euroopa aeg
Õpetajate seminarid Võrus, Läänemaal
Eesti Arstiseltside Liit
Ludvig Puusepp opereerib esimest korda Eestis ajukasvajat
Riigiarhiiv
„Tarapita”
Hommikteater – Aggio Bachmann „Igavene inimene”
Tammsaare „Juudit”
Kreek „Meil aiaäärne tänavas”, „Vihaga”, „Miks sa nutad, lillekene?”,
„Oh Jeesus, Sinu valu”
Saar „Valuvõtmise laul”, „Tipa-tapa hällilaul”
1922
Eesti kujutavate kunstnike keskühing
Eesti Kirjanike Liit
Kodakondsusseadus
Eesti taotleb Nobeli rahuauhinda
Tammsaare „Kõrboja peremees”
Parlamendihoone avamine 12. septembril – ainus omataoline
(ekspressionistlik), arh. Habermann ja Johanson, esineb TMS Türnpu
juhatusel
Moodustatakse NSV Liit
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1923
Ajakiri „Looming”
Eesti Rahva Muuseum Raadi mõisa härrastemajas
VIII laulupidu mastaapsete vabaõhuetendustega, lisaks Mozarti
Reekviemi ja Händeli „Messiase” ettekannetega kirikutes.
Tallinn–Helsingi lennuühendus (lennud iga päev)
Otto Strandmanni kriitiline (põhjapanev) kõne Riigikogus kullavaru
kergekäelise kasutamise kohta
1924
Ajakiri „Eesti Naine”
Pariisi olümpial Eduard Pütsep – kuldmedal maadluses
Tallinn–Pääsküla elektrirong
Akadeemiline Kirjandusühing – Gustav Suitsu eestvõttel
149 (kommunisti) protsess novembris
1. detsember kommunistide riigipöördekatse
Eesti Akadeemiline Helikunstnike Selts
Gerd Neggo tantsustuudio
Esimene täispikk Eesti mängufilm „Mineviku varjud” – ajalooline
draama
Kasutatud allikad:
Enn Oja, Lauljate Liidust Kooriühinguni. Tallinn, Eesti Kooriühing, 2005
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi fond MO 258
XX sajandi kroonika. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS, 2002, 2007
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Peet Aren (1889-1970) „Aida tänav”, loodud aastal 1921
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Konkurssidel auhinnalistele kohtadele
tulnud koorid, puhkpilliorkestrid ja
dirigendid 2021. aastal
(Kooriühingu andmetel)

1. Biomeedikumi segakoor (dirigent Liisa Rahusoo) – III koht Eesti
Koorivisioonil
2. Eesti Noorte Segakoor (dirigent Silja Uhs) – I, II ja III koht ning
eripreemia Eesti Koorivisioonil
3. E STuudio Koori- ja Tantsukooli koor Flamingod ja Öörähnid (diri
gendid Helen Kirsi ja Ele Millistfer) – III koht VI rahvusvahelisel popjazz konkurssfestivalil „Lauluragin“
4. E STuudio Koori- ja Tantsukooli koor Pingviinid ja Laululuiged (diri
gendid Külli Lokko ja Helen Kirsi) – I koht VI rahvusvahelisel pop-jazz
konkurssfestivalil „Lauluragin“
5. Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Orkester SAXON (dirigendid Kaido
Kivi ja Sigrid Hint) – II koht rahvusvahelisel videokonkursil „Fanfares
of Lviv“ Ukrainas
6. Kammerkoor Encore (dirigent Karin Kuulpak) – II koht vaimuliku
muusika kategoorias rahvusvahelisel koorifestivalil JSFest (online)
7. Laulustuudio Fa-diees noortekoor Keravälk (dirigent Mikk Kaasik)
- II koht VI rahvusvahelisel pop-jazz konkurssfestivalil „Lauluragin“
8. Nõmme Kultuurikeskuse Noorte Naiste Koor KEVAD (dirigent ÕnneAnn Roosvee) – III koht nais-ja meeskooride kategoorias rahvusva
heline Leonardo da Vinci nimeline koorifestivalil (online)
9. Politsei- ja Piirivalveameti segakoor aKord (dirigent Roland Viilu
kas) – III koht Eesti Koorivisioonil
10. Puhkpilliorkester Tartu (dirigent Margus Kasemaa) – II koht rah
vusvahelisel orkestrikonkursil NemanFest (Valgevene)
11. Segakoor K.O.O.R. (dirigent Raul Talmar) – hõbemedal Tokyo
rahvusvahelisel koorikonkursil videokategoorias (online)
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12. Segakoor Rõõmusõõm (dirigendid Liisa Rahusoo ja Henri Käärik)
– eripreemia Eesti Koorivisioonil
13. Tabasalu Kooli MA-MU lastekoor (dirigent Piret Puusta) – hõbe
diplom Michelangelo rahvusvahelisel koorikonkursil
14. Tabasalu Kooli MA-MU mudilaskoor (dirigent Piret Puusta) –
hõbediplom Rimini rahvusvahelisel koorikonkursil
15. Tallinna Ülikooli meeskoor (dirigent Indrek Vijard) – III koht VII
rahvusvahelisel Leevi Madetoja meeskooride konkursil Helsingis
16. Tartu Üliõpilassegakoor (dirigent Küllike Joosing) – I koht Eesti
Koorivisioonil
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KUTSELISED KOORID EESTIS
2021
Eesti Rahvusmeeskoor (RAM) on teadaolevalt suurim kutseline
meeskoor maailmas. Algselt a cappella repertuaari laulnud mees
koor on tänaseks kasvanud kogu maailmas tuntud professionaalseks
kollektiiviks, mille tegevuses on tähelepanuväärne osa suurvormide
ettekannetel.
•

Lauljaid: 49

•

Asutamisaeg: 1944

•

Kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja

•

Külalisdirigendid hooajal 2021/2022: Kristjan Järvi

•

Koormeistrid hooajal 2021/2022: Kuldar Schüts, Rasmus
Erismaa, Igor Nikiforov

•

Direktor: Indrek Umberg

•

Koduleht: https://concert.ee/kollektiiv/eesti-rahvusmeeskoor/

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kujunenud üheks tuntu
maks Eesti muusikakollektiiviks maailmas.
•

Lauljaid: 27

•

Asutamisaeg: 1981

•

Kunstiline juht ja peadirigent Tõnu Kaljuste

•

Külalisdirigendid hooajal 2021/2022: Kaspars Putniņš, Pärt
Uusberg, Kristiina Poska, Olari Elts, Andrew Lawrence-King,
Risto Joost.

•

Koormeister: Lodewijk van der Ree

•

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige:
Esper Linnamägi

•

Koduleht: www.epcc.ee
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Vanemuise ooperikoor on Eesti vanima kutselise teatri koor.
•

Lauljaid: 32

•

Asutamisaeg: 20. sajandi I pool

•

Peakoormeister: Aleksandr Bražnik

•

Koormeister: Kristi Jagodin

•

Kontsertmeister: Katrin Nuume

•

Koduleht: https://www.vanemuine.ee/people/ooperikoor/

Rahvusooper Estonia koor on välja kasvanud 1865. aastal loodud
Estonia Seltsist.
•

Lauljaid: 41

•

Asutamisaeg: 1907

•

Peakoormeister: Heli Jürgenson

•

Direktor: Aili Roose

•

Peakoormeistri assistent: Ksenija Grabova

•

Direktori assistent: Kädi Kosenkranius

•

Koduleht: www.opera.ee/koor/
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2021. AASTAL VÄLJA ANTUD
EESTI KOORIMUUSIKA NOODID,
PLAADID JA RAAMATUD
(mittetäielik loend)

Koorimuusika noodid 2021
Kogumiku, teose pealkiri

autor(id)

väljaandja

Alleluia for choir (SATB)
a cappella

Martin Začek

Zacek Music

Alma redemptoris Mater: nais
koorile = for female choir: 2012

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus

Ave Maria: naiskoorile = for
female choir: 2012

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus

Elul ei ole lugu: segakoorile = Life
Eesti Muusika
has no story: for mixed choir:
Kristo Matson
Infokeskus
2012
Et kiitke Jumalat, kes on nii helde:
segakoorile: tsüklist “Kolm vai
muliku rahvaviisi seadet sega
koorile” = Praise the benevolent
Pärt Uusberg
God: for mixed choir: from “Three
sacred folk tunes for mixed
choir”: 2017

Eesti Muusika
Infokeskus

Glorificatio für Sopran, gem. Chor
Lilienthal/
und Orchester = for soprano,
René Eespere
Bremen: Eres
mixed choir and orchestra
Hüüa ja huika!: naiskoorile ja
klaverile = Shout and whoop: for
female choir and piano: 1991
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Ester Mägi

Eesti Muusika
Infokeskus

Hüüan Su poole: lastekoorile ja
/ või segakoorile saatega = for
children’s and / or mixed choir
with acc.

Mart Siimer

SP Muusika

Kevad: naiskoorile: tsüklist
“Kolm kevadelaulu naiskoorile”
= Spring: for female choir: from
“Three Spring songs for female
choir”: 2017

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus

Klaverisaated: XIII noorte lauluja tantsupidu “Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

Kodu: segakoorile ja klaverile:
[3. osa teosest “Pühendused
Eestimaale”] = Home: for mixed
choir and piano: 2020

Kristo Matson

Eesti Muusika
Infokeskus

Kui saaks lennata!: segakoorile
= If I could fly: for mixed choir:
2020

Kristo Matson

Eesti Muusika
Infokeskus

Kõik muutub lauluks: naiskoorile
= All becomes a song: for female
choir: 2017

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus

Lastekooride laulik:
XIII noorte laulu- ja tantsupidu
“Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

Laulik “Vallatu tee”: Külliki Levini
autorilaulud 2021.

Külliki Levin

[Tartu]:
Lauluaed

Maasikad: Rein Rannapi laulud
solistile, mudilas-, laste- ja/ või
poistekoorile

Rein Rannap

Eesti
Kooriühing

Maasikad: Rein Rannapi laulud
solistile, mudilas-, laste ja/või
poistekoorile klaverisaatega

Rein Rannap

Eesti
Kooriühing
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Meie isa palve: segakoorile või
vokaalansamblile = The Lord’s
prayer: for mixed choir or vocal
ensemble: 2015

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus

Meil aiaäärne tänavas: segakoo
rile = On my beloved country
lane: for mixed choir: 1944

Edgar Arro

Eesti Muusika
Infokeskus

Mere äärde meeled viivad:
segakoorile = Minds carry to the
seaside: for mixed choir: 2014

Jaanus
Nurmoja

Eesti Muusika
Infokeskus

Mitmed viisid mitmel häälel : a
cappella seaded vokaalansambli
tele ja segakooridele.

-

Tallinn:
M. Väli

Mudilaskooride laulik:
XIII noorte laulu- ja tantsupidu
“Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

Neidudekooride laulik:
XIII noorte laulu- ja tantsupidu
“Püha on maa”

Nooruse aeg: meeskoorile = Time
Evald Aav
for youth: for male choir: 1933

Eesti Muusika
Infokeskus

O holy father Nicholas: for mixed
choir a cappella

Arvo Pärt

Wien: Uni
versal Edition

Our garden: cantata for child
ren’s choir and orchestra (1959/
2003). Klavierauszug

Arvo Pärt

Wien:
Universal
Edition

Our garden: cantata for child
ren’s choir and orchestra (1959 /
2003). Studienpartitur

Arvo Pärt

Wien:
Universal
Edition

Poistekooride laulik:
XIII noorte laulu- ja tantsupidu
“Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA
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Poistesegakooride ja noormees
tekooride laulik: XIII noorte lauluja tantsupidu “Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

Salve Regina für Chor (SATB),
Celesta und Streichorchester
(2001/ 2011)

Arvo Pärt

Wien: Uni
versal Edition

Segakooride laulik:
XIII noorte laulu- ja tantsupidu
“Püha on maa”

-

Eesti Lauluja Tantsupeo
SA

The Three Kings: Hommage à
Arvo Pärt for choir (SATB) a
cappella

Martin Začek

Zacek Music

Tuul ei tea, kuhu ta läheb: sega
koorile = Wind doesn’t know
where it’s going: for mixed choir:
2014

Kristo Matson

Eesti Muusika
Infokeskus

Viis tundelendu Neeme Plutuse
sõnadele: 5-osaline tsükkel
Jaanus
segakoorile: [2013] = [Five flights
Nurmoja
of passion on words by Neeme
Plutus]

Eesti Muusika
Infokeskus

Õhtu: segakoorile = Evening: for
mixed choir: 2012

Kristo Matson

Eesti Muusika
Infokeskus

Ülemlaul: solistile, naiskoorile
ja keelpilliorkestrile = Song of
songs: for soloist, female choir
and string orchestra: 2015

Pärt Uusberg

Eesti Muusika
Infokeskus
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Koorimuusika helisalvestised 2021
Autor; esitaja

Plaadi nimi

Väljaandja

-

New Estonian
choral music

Tallinn:
Estonian Music
Information
Centre

Estonian Philharmonic
Chamber Choir,
conductor Kaspars Putniņš

Schnittke &
Pärt – Choral
works

Åkersberga:
BIS Records

Erki Pärnoja; Collegium
Musicale

Anima mea

Erik Lindström
Music

Tartu Ülikooli Kammerkoor

Ilma hääl =
Tone of the
world

Tartu Ülikooli
Kammerkoor

Veljo Tormis

Aastaaegade
laulud =
Seasons in
songs

Eesti
Filharmoonia
Kammerkoor

224

Koorimuusika raamatud 2021
Raamatu nimi

Autor, koostaja,
toimetaja

Ingrid Rüütel: Eesti Naislaulu Koostanud ja
Seltsi patroon: tervituskõned toimetanud
aastatest 2004-2016
Margit Võsa

Väljaandja
Eesti Naislaulu
Selts

Koorilaulude veebikogumik
üldhariduskooli kooridele:
arendusuuring

Ester Murrandi
magistritöö;
juhendaja
Anu Sepp

Tallinna Ülikool,
Eesti Muusikaja Teatriaka
deemia

Koori sisse minek: Tartu üli
kooli kammerkoori ajalugu

Ken Ird

Tartu ülikooli
kammerkoor

Põhjamaa päikese kullas:
Tuudur Vettiku ja Roland
Laasmäe roll Eesti
laulupeoliikumises aastatel
1938-1980

Laine Randjärv

Kirjastus
KVART

Resilient voices: Estonian
choirs and song festivals
in World War II displaced
person camps

Ramona Holmes

London; New
York: Routledge

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu
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2021. AASTAL LOODUD JA/
VÕI ESIETTEKANDES KÕLANUD
KOORITEOSED

René Eespere
Oratoorium „Meditationes“ („Meditatsioonid“) sopranile, tenorile,
lastekoorile, segakoorile, sümfooniaorkestrile (tekst: Anne Lill
(ladina keeles))
Mart Jaanson
Koorisüit „Hilised õied“ meeskoorile (pühendatud Mare ja Madis
Kanarbikule) (tekst: Martin Lipu luulekogu „Hilised õied. Luuletu
sed 1910–1918. Kogutud ja korraldatud tormi päivil 1919. aasta
jaanuari kuul“ (Tartu, 2021) tekstidele)
Robert Jürjendal
„Siis, kui korraga enam ei piisa“ 3 elektrikitarrile ja segakoorile
(tekst: Doris Kareva)
Tõnis Kaumann
„Hanna kiidulaul“ meeskoorile (tekst: 1 Sm 2:1–10)
Alisson Kruusmaa
„All õhtutaeva“ segakoorile ja sümfooniaorkestrile
(tekst: Marie Under)
Tõnu Kõrvits
„Skysongs“ („Taevalaulud“) kõrgetele häältele ja segakoorile (tekst:
Emily Dickinson (inglise keeles))
Pille-Riin Langeproon
„Öömaastikud“ naiskoorile (tekst: Klaarika Kahu)
„Öömaastikud“ segakoorile (tekst: Klaarika Kahu)
Urmas Lattikas
„Jõudu tööle!“ segakoorile (tekst: Leelo Tungal)
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Riho Esko Maimets
„Ave Maria“ meeskoorile
„Kas om viil ilmah“ meeskoorile (tekst: Paul Lehestik)
„Magnificat“ meeskoorile
„Ma kuulan“ meeskoorile (tekst: Ernst Enno)
„Ma kuulan“ naiskoorile (tekst: Ernst Enno)
„Pater noster“ meeskoorile (seade samanimelisest segakoorilau
lust)
„Sääl igatsedes hilju“ meeskoorile (tekst: Ernst Enno)
„Üks imeline helin“ meeskoorile (seade samanimelisest segakoori
laulust) (tekst: Ernst Enno)
Erki Meister
muusikaline poeem „Kuldmamma“ solistidele, segakoorile ja kam
merorkestrile (tekst: Aleksander Heintalu)
Arvo Pärt
„Holy Father Nicholas“ („Oo, püha isa Nikolaus“) segakoorile (tekst:
Õigeusu palveraamatust (inglise keeles))
Alo Ritsing
„Ei olõ’ rahha“ meeskoorile (tekst: Rihhard Iher)
„Ema ootab koju“ segakoorile (rahvalaul Hargla kihelkonnast)
„Hiili, hiili“ meeskoorile (rahvalaul Põlva kihelkonnast)
„Imä vei nuku nurmõ pääle“ naiskoorile (rahvalaul Urvaste kihel
konnast)
„Immemaa“ segakoorile (rahvalaul Urvaste kihelkonnast)
„Jänese jala’“ meeskoorile (rahvalaul Rõuge kihelkonnast)
„Kalamehe naanõ“ naiskoorile (rahvalaul Urvaste kihelkonnast)
„Kalamehe naine“ segakoorile (rahvalaul Urvaste kihelkonnast)
„Kasva karjaseks“ meeskoorile (rahvalaul Hargla kihelkonnast)
„Kolm ubinat“ segakoorile (rahvalaul Hargla kihelkonnast)
„Läämi lehti lepikulõ…“ segakoorile (rahvalaul Karula kihelkonnast)
„Läämi vällä“ segakoorile (rahvalaul Hargla kihelkonnast)
„Miks ei mullu tulnud?“ segakoorile (rahvalaul Kanepi kihelkonnast)
„Märdi’ omma“ segakoorile (rahvalaul Rõuge kihelkonnast)
„Olõs mul“ meeskoorile (rahvalik viis, tekst: Jaan Lattik)
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„Uinu, uinu, ul´likene“ segakoorile (rahvalaul Räpina kihelkonnast)
„Vaeselatsõ laul“ segakoorile (rahvalaul Räpina kihelkonnast)
„Vihmakõnõ, vellekene“ segakoorile (rahvalaul Urvaste
kihelkonnast)
„Väiku sõsar vellega“ segakoorile (tekst: Artur Adson)
„Ää-äh, t´suu-t´suh!“ (rahvalaul Rõuge kihelkonnast)
Evelin Seppar
„Kodu“ segakoorile ja sümfooniaorkestrile (tekst: Ene Mihkelson,
Eeva Park, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Leelo Tungal)
Amandus Tõnnisson
„Püha, püha“ segakoorile (tekst: vaimulik)
„Reisikaanon“ 1-häälne kaanon lastele (tekst: Amandus Tõnnisson)
„Söögikaanon“ 1-häälne kaanon lastele
(tekst: Amandus Tõnnisson)
Patrik Sebastian Unt
„Me täna kaugele ei lähe“ naiskoorile (pühendatud Triin Kochile)
(tekst: Heli-Illipe Sootak)
„Suviöö“ segakoorile (tekst: Marie Under)
„Tiivad“ naiskoorile (pühendatud Tartu Ülikooli Akadeemilise
Naiskoori 75. sünnipäevaks) (tekst: Taili Vahesaar)
„Öö“ segakoorile ja saksofonikvartetile (tekst: Kersti Merilaas)
„Öö“ segakoorile (Luuska lauluühingu 10. sünnipäevaks)
(tekst: Debora Vaarandi)
Pärt Uusberg
„Jõululugu“ segakoorile, orelile ja keelpilliorkestrile
(tekst: Johannese ja Luuka evangeeliumist, Henrik Visnapuu,
Ernst Enno ja Marie Underi luulest)
„Laurentsiuse lugu“ segakoorile ja orelile (Tekst: Doris Kareva)
„Õhtu ilu“ naiskoorile (Seade Kärt Johansoni viisist. Naiskooriseade
samanimelisest segakoorilaulust) (Tekst: rahvaluule)
Mariliis Valkonen
„Aegade aias“ naiskoorile (pühendatud Tartu Ülikooli
Akadeemilisele Naiskoorile) (tekst: Mathura)
Allikas: Eesti Muusika Infokeskus (mittetäielik loend)
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VAATAME ETTE 2022
6. jaanuar

Naiskooride kolmekuningapäeva kontsert
Rootsi Mihkli kirikus (ENLS)

30. jaanuar

Ester Mägi 100 kontsert Mustpeade majas
(ENLS)

19. veebruar

EV 104 kontsert Hageri kirikus (ENLS)

5. veebruar

Eesti Kooriühingu aastagala Estonia
kontserdisaalis (KÜ)

5. veebruar

Muusikaolümpiaadi piirkondlikud voorud üle
Eesti (EMÕL)

12. veebruar

XXIII Eesti segakooride võistulaulmine „Tuljak“
Tartus (ESL)

18.-19. veebruar Koorijuhtide ja muusikaõpetajate koolitus
Rahvakultuuri Keskuses (KÜ, ERK)
4.–5. märts

Muusikaolümpiaadi vabariiklik voor EMTAs
(EMÕL)

4.-6. märts

XVII Nõmme Pasunapäevad (EPÜ)

12. märts

Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir (EPÜ)

17.–18. märts

Muusikaõpetajate õppepäevad Viljandimaal

18.-19. märts

Koorijuhtide ja muusikaõpetajate koolitus
Rahvakultuuri Keskuses (KÜ, ERK)

3.-5. aprill

Tallinn-Moskva koostööprojekt: lastekoori Vesna
kontserdid ja meistriklass Tallinnas (KÜ, EMTA)

8.-9. aprill

Koorijuhtide ja muusikaõpetajate koolitus
Rahvakultuuri Keskuses (KÜ, ERK)

9. aprill

IX üle-eestiline poistekooride võistulaulmine
Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis (EMLS)

10. aprill

Johannese Passiooni ettekanne koraalide
ühislaulmisega Tallinna Kaarli kirikus
(KÜ, MustonenFest)

13. aprill

Kontsert-etendus „Naise lugu“ Tallinna
Filharmoonia Mustpeade majas (ENLS)
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30. aprill – 1. mai Big Bandide festival Tartus (EPÜ)
23.-24. aprill

XVI Eesti Kammerkooride Festival Tamsalu
kultuurikeskuses (EKKL)

8. mai

Emadepäeva kontsert Estonia Kontserdisaalis
(EMLS)

14.-15. mai

VII Eesti lastekooride konkurss-festival Keilas
(KÜ)

15. mai

EMLS ja ENLS ühislaulupäeva „Kodu(l)ootus“
Lõuna-Eesti kooride eelproov
Tartu Lauluväljakul (Lõuna-Eesti koorid)

22. mai

EMLS ja ENLS ühislaulupäeva „Kodu(l)ootus“
Põhja-Eesti ja saarte kooride eelproov Tallinna
lauluväljakul

26.-29. mai

Eesti naiskooride kontsertreis „Lauluga Leetu“
(ENLS)

Mai

Noorte koorijuhtide praktikakontsert Tallinnas
(KÜ, EMTA)

3.-4. juuni

VIII Eesti mudilaskooride festival MudiFest
Kosel (KÜ)

4. juuni

Segakooride laulupäev „Laulu tuules“ Pärnu
vallikäärus (ESL)

4. juuni

Eesti lipu päev (ENLS)

10.-12. juuni

Halinga Puhkpillifestival (EPÜ)

10. juuni

Viie meeskoori kontsert Tartu Vanemuise
Kontserdisaalis: Tallinna Ülikooli Meeskoor,
Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tehnikaülikooli
Akadeemiline Meeskoor, Inseneride Meeskoor,
Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor (EMLS)

11. juuni

Eesti nais-, mees- ja poistekooride laulupäev
„Kodu(l)ootus“ Võru-Kubijal (EMLS, ENLS)

16.-19. juuni

Baltimaade üliõpilaslaulupidu „Gaudeamus“
Vilniuses (Tartu Üliõpilasmaja)

8.-9. juuli

Dirigentide Suveakadeemia
Väike-Maarjas(EPÜ)
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26. juuli-1. august Eesti koorijuhtide õppereis Euroopa
Koorimuusika Päevadele LEADING VOICES
Utrechtis (KÜ)
4.-7. august

Kooriühingu kultuurilooline rattaretk
„Johannes Jürisson 100“ (KÜ)

5.-7. august

XVI Hiiumaa Puhkpillipäevad (EPÜ)

15.-19. august

XXXIX koorijuhtide ja muusikaõpetajate
suveseminar Haapsalus (KÜ)

16.-22. august

Rahvusvaheline festival XXVIII Võru
Vaskpillipäevad (EPÜ)

19.-21. august

Eesti Segakooride Liidu IX suvekool
Haapsalus (ESL)

3.-7. september

World Choral EXPO Lissabonis (KÜ)

15.-22. september Muusikaõpetajate õppereis Verdi radadel
Itaalias (EMÕL)
24. september

Koorikontsert „Mart Saar 140“ Hüpassaares
(KÜ)

1. oktoober

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert
Estonia kontserdisaalis (EPÜ)

13.–16. oktoober

Eesti Segakooride Liidu õppepäevad

13. november

Isadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
(ENLS)

3. detsember

Neidudekooride advendikontsert Tallinna
Jaani kirikus (ENLS)

3. detsember

Segakooride advendikontsert Tallinnas (ESL)

4. detsember

Eesti Kammerkooride Liidu jõuluootuskontsert
(EKKL)

10. detsember

Naiskooride advendikontsert Tallinna Jaani
kirikus

10. detsember

Segakooride advendikontsert (ESL)

12. detsember

Gustav Ernesaksa 114. sünniaastapäeva
kontsert ja koorimuusika stipendiumide
üleandmine Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis
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SÜNNIPÄEVAD 2022
Valve Lepik

95

Leili Brandt
Neeme Järvi
Rein Uusma
Ene-Juta Üleoja

85
85
85
85

Anne Dorbek
Anne Kivistik
Anneli Mäeots

80
80
80

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

75
75
75
75
75
75
75
75
75

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

70
70
70
70
70
70
70
70

Mari Ausmees
Lauri Breede
Doris Bärenson
Toomas Kapten
Marika
Klimberg-Hyötyläinen
Kalev Kütaru

65
65
65
65
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65
65

Ester Liblik
Külli Lokko
Riina Mankin
Saidi Tammeorg
Tiiu Tikkerber

65
65
65
65
65

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

60
60
60
60
60
60
60
60
60

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

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Eva Kams
Aare Kruusimäe
Anneli Kundla
Riina Laanes
Tiina Linna
Maire Nirk
Marge-Ly Rookäär
Margot Suur
Helena Tulve

50
50
50
50
50
50
50
50
50

SÜNNIAASTAPÄEVAD 2022
Mart Saar

140

Heino Eller

135

Elmar Peäske

115

Jüri Variste

115

Aadu Regi

110

Boris Kõrver

105

Lembit Verlin

105

Johannes Jürisson 100
Roland Laasmäe

100

Ester Mägi

100

Peeter Lokk

95

Kustas Kikerpuu

85

Vardo Rumessen

80

Kuldar Sink

80

Jüri Rent

70

Jüri Alperten

65
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