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Suu tahaks laulda  
ilma muretsemata!

Paraku on olnud muretsemiseks päris 
palju põhjust, kuid siiski…  on olnud kont-
serte, on olnud päris palju muusikalisi 
elamusi.

On olnud tähtsad tähtpäevad ja ka need 
on saanud tehtud ilma muretsemata!

Oli aasta, mida korrata ei tahaks ja loo-
detavasti sellist enam ei tule!

On olnud suuri võite ja ees ootavad suu-
red muudatused meie koorimaastikul.

Eesti valitsus on leidnud võimaluse 
toetada meie koorijuhte ja väärtustada 
nende tööd rohkem kui kunagi varem. 
Siinkohal suur tänu meie kultuuriminist-
rile hr Tõnis Lukasele! 

 Selles uues olukorras on kindlasti kõigil 
omad ootused ja ka omad kõhklused-
küsimused. Kindlasti saame ka need 
lahendatud ja seda koos kõigi teiega.

Head uut kooriaastat kõigile ja suur tänu 
eelmise aasta tegude eest!

Hirvo Surva
Eesti Kooriühingu esimees
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Ott Kask Kockleiken (Ruhnu pilliviis)  
Ülo Mälgand Cum Laude 

Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester, 
dirigendid Diana Mäeväli ja Tarmo Kivisilla

Astrid Lõbin/ Evi Salm  Kevade marss
Pilvi Üllaste  Ehitame maja
Pilvi Üllaste  Nuku hällilaul

Eesti Raadio Laulustuudio lastekoor, 
dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner
Viiulid: Katarina Maria Kits, Ann-Meeta Teppo
Kitarr: Ain Varts  
Kontrabass: Peedu Kass 

Galina Grigorjeva  Slava
Veljo Tormis Suvi tsüklist „ Bulgaaria triptühhon”

Kammernaiskoor Sireen, dirigent Nele Erastus

Veljo Tormis  Laulusild
Sergei Rahmaninov III osa Õnnis on inimene 
 „Koguöisest jumalateenistusest“

Voces Tallinn, dirigent Mai Simson

Aastakontserdi kava
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Rasmus Puur/ Paul-Erik Rummo   Me hoiame nõnda ühte
Cyrillus Kreek/ Juhan Weizenberg  Vihaga

Tallinna Kammerkoor, dirigent Heli Jürgenson

Pierre Passereau   Il est bel et bon 
Pärt Uusberg / Doris Kareva  Mis on inimene? 

Prantsuse Lütseumi Kammerkoor, 
dirigent Margot Peterson

Veljo Tormis  Sii meie seltsis selle aasta 
  tsüklist „Külavahelaulud”
Ühendkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

Õhtut juhivad Argo Aadli ja Indrek Ojari
Kunstiline juht: Janne Fridolin
Lavastaja: Eva Koldits
Kunstnik: Kristi Mändla
Videokunstnik: Piibe Piirma
Valguskunstnik: Priidu Adlas

Kontserdi salvestab Klassikaraadio
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AASTA 
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Eesti Raadio Laste 
Laulustuudio 
Dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner
Esitaja: Noor Muusik MTÜ

Raadio Laste Laulustuudio koorid kuuluvad Eesti pikimate tradit-
sioonidega 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 „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 eesti heliloojate 
lastemuusika uute kooriseadete tellimisele ja nende levitamisele 
eesti koorijuhtide ja muusikaõpetajate seas. Lauludele on lisatud 
fonogrammid, hõlbustamaks nende kasutamist väiksemates kohta-
des, kus heatasemeline klaverisaade on raskemini kättesaadav. Eesti 
Kooriühing on neid laulustuudio tellitud uusi seadeid ka nootidena 
välja andnud, mis juba aastaid on rikastanud eesti lastekooride reper-
tuaari. 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.
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Peale stuudiotöö annavad Raadio laululapsed kontserte nii Tallin-
nas, mujal Eestis kui ka kaugemal: kontsertreisid on stuudio koore 
viinud Hispaaniasse, Iirimaale, Inglismaale, Itaaliasse, Jaapanisse, 
Kreekasse, Luxembourg’i, Norrasse, Poolasse, Prantsusmaale, Rootsi, 
Saksamaale, Soome, Tšehhi Vabariiki, USAsse ja Venemaale. Alates 
2007. aastast on laulustuudio koorid osalenud ka kõigil laulupidu-
del. Koostööd 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 Kraloves (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.

2020. aasta on olnud koroona tõttu eriline ning ka Raadio Laulu-
stuudiol jäi hulk kontserte ja mitmeid konkurssidest osavõtte kahjuks 
toimumata. Eestis oli näiteks kevadeks plaanitud suurejooneline 
Entel-Tenteli 50. aastapäeva tähistamine nelja kontserdiga Eesti 
suuremates kontserdimajades, mille jaoks olid tellitud nii armastatud 
lastelaulude seaded 2–4-häälsetele laste- ja noortekooridele, kui 
arranžeeringud keelpilliorkestrile. Kahjuks lükati kontserdid edasi 
nii kevadel kui ka 2020 detsembris – loodetavasti lõpeb suurprojekt 
kontsertidega kevadel 2021. Õnneks ilmus suvel 2020 noot uute 
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seadetega, 2020 detsembris saab valmis ka CD nii laulude kui fono-
grammidega, nii et Eestimaa koorijuhid ja muusikaõpetajad saavad 
selle töö vilju juba nautida. 

Erakordseks muudab laulustuudio kooride töö sel aastal aga asja-
olu, et nii Entel-Tenteli plaadi kui 26 eesti lasteaedadele mõeldud 
looduskaitseteemalise multifilmi laulu salvestused, mis valmisid sel 
kevadel, valmistati ette veebitööna. Ajal, mil enamus eesti koore ena-
masti ootas võimalusi taas kokku saada või hakkas tasapisi Zoomis 
harjutamist proovima, õppisid  nii 6- kui 16- aastased Raadio Laulu-
stuudio lauljad ekraanide taga häälerühmiti uusi laule ja lihvisid neid 
salvestuste jaoks. Nii mudilased kui noorukid võtsid vastutuse tehes 
hoolsalt kodutööd, lauldes ükshaaval veebis raskeid kohti üksteisele 
ette ja sellise aega, vaeva ja tähelepanu nõudva tegevuse tulemu-
sena salvestas laulustuudio juunis kvaliteetselt ca 50 uut laulu, mis 
kõik üle Eestimaa kasutust peaks leidma. Selline veebitöö praktika 
on hea kogemus, mida jagada ka teistele kooridele, julgustamaks, et 
hea tahtmise korral on ka veebis tasemel töö võimalik.

Olulisematest tegemistest 2020. aastal nimetagem siinkohal:
• Esinemine 19. jaanuaril Solarise keskuses – Arvo Pärdi laste-

laulud (EkspressMeedia);
• Kontsert „Lapsepõlve lood” 8. veebruaril Alexela kontserdi-

majas (koos kammerorkestri ja instrumentaalsolistidega) – 
Arvo Pärdi lastelaulud (EkspressMeedia);

• 26 multifilmilaulu (Planete-Cherie) dubleerimine eesti keelde 
ja salvestamine Avita lasteaedade õppeprogrammi jaoks 
maikuus;

• Entel-Tenteli kooriseadete plaadimaterjali salvestamine 
Raadi omajas juunis (plaat ilmus detsembri alguses 2020);

• Tütarlastekoori laululaager ja kontsert Kloogaranna Noorte-
laagris 25.-27. juunil;

•  Mudilaskoori laululaager ja kontsert Haabneeme Koolis 
29. juunil;
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•  Lastekoori laululaager ja kontsert Nelijärve Puhkekeskuses 
2.-3. juulil;

• Esinemine lasterikaste perede laulukonkursi „Lasterikkuse 
võlumaailm” lõppkontserdil Mooste Folgikojas 20. septembril;

• 2 kontserti „Arvo Pärt 85. Veljo Tormis 90” 1. oktoobril muusi-
kapäeva raames Pärnu Nooruse Majas;

• MTÜ Lasterikkad Isad videoklipi jaoks muusika salvestamine 
18. oktoobril Ristiku Põhikoolis (režissöör Andres Maimik);

• Esinemine uue koorimuusika kontserdil 7. novembril Tallinna 
metodisti kirikus (Liis Viira ja Rasmus Puuri esiettekanded).
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E STuudio noortekoor 
Peadirigent Külli Lokko, dirigent Eliisa Sakarias
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

E STuudio noortekoor alustas tegevusega 2013. aastal ja alates 
2018. aasta sügisest on osa E STuudio koori- ja tantsukoolist. Koori 
põhirepertuaariks on kaasaaegne koorimuusika. Eesti heliloojate 
loomingust kuuluvad kullavaramusse Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Pärt 
Uusbergi ja Tõnu Kõrvitsa teosed. E STuudio noortekoor tutvustab 
Eesti kultuuri ja muusikat tihti ka välismaal. Nii on üles astutud New 
Yorgi kuulsaima kontserdisaali Carnegie Halli laval, Kanadas Whist-
leri mägedes ja Austraalias maailma suuruselt teisel kunstifestivalil 
Adelaide Fringe. Juba viiendat aastat järjest on kooril suur rõõm olla 
Tartu linna üheks esinduskooriks. 

Kontserdid ja konkursid ning saavutused 2020. aastal:
• 16. veebruar E STuudio noortekoori ja Tiit Kikase ühine 

kontsert projekt IGAVIKU TUULES Eesti Rahva Muuseumis 
(Pärt Uusbergi, Veljo Tormise, Mart Saare jt Muusika). Tänu 
Tiit Kikase poolt tehtud seadetele ja osalistele saadetele ning 
muusikalisele kontsertprogrammi kujundamisele sai tuntud 
eesti koorimuusika juurde palju uut värvi;

•  27. september kontsert Tartus Forseliuse koolis;
•  E STuudio noortekoori solistide esinemised erinevatel kont-

sertidel E STuudio koori- ja tantsukoolis ning mujal Tartus. 

2020. aasta oktoobris toimunud XV Eesti Kammerkooride Festivalil 
saavutas E STuudio noortekoor I-II koha A-kategoorias.
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Kammerkoor Encore
Dirigent Karin Kuulpak
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Kammerkoori Encore kutsus kokku dirigent Karin Kuulpak 2016. aasta 
oktoobris. Koor on osalenud edukalt mitmel konkursil. 2020. aasta 
oktoobris toimunud Eesti Kammerkooride Liidu festivalil saavutati 
I-II koht A-kategoorias, 2019. aasta aprillis toimunud XVI rahvusvaheli-
sel koorifestivalil „Tallinn 2019” saavutati III koht kammerkooride kate-
goorias. 2018. aasta sügisel võideti I koht ja Grand Prix koorikonkursil 
„Lauluragin”, 2018. aasta kevadel pälvis koor I koha B-kate goorias 
XIV Eesti Kammerkooride Festivalil ja 2017. aasta talvel saavutati 
I koht B-kategoorias segakooride võistulaulmisel „Tuljak”.

Kammerkoori Encore meeldejäävamate esinemiste hulka kuulub 
ülesastumine 2017. aastal Tallinna Vanalinna Päevadel kontserdiga 
„Arkaadia teel” ning osalemine noorte heliloojate kontserdisarjas 
„Ludus Tonalis”. 2018. aasta detsembris esitati jõuluootusmuusikat 
Nõmme Rahu ja Kuusalu kirikus ning 2019. aasta kevadel ärkamisaja 
muusikat Eesti Kontserdi kontsertsarjas „Ajastud”. 2019. aasta tantsu-
peoks „Minu arm” salvestas kammerkoor Encore uue ja värske ver-
siooni Miina Härma laulust „Tuljak” (dirigent Edmar Tuul). 

Alates 2019. aasta septembrist on koori hääleseadja Karin Salumäe.

Kontserdid ja konkursid ning saavutused 2020. aastal:
•  15. veebruar mälestusteenistus-kontsert „Hingesillad“ 

Tallinna Oleviste kirikus (Encore, Hele Kõrve, Jaak Jürisson);
• 29. veebruar kontsert „Eesti tunne“ Tallinna Niguliste kirikus 

(Encore, keelpilliorkester), Riho Esko Maimetsa ja Karin 
Kuulpaki esiettekanded;

• 3. juuli Miina Härma „Tuljaku” filmimine Viimsi vabaõhu-
muuseumis Alexela reklaami jaoks (Get Shots Films agentuur);
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• 16. september ärkamisaja kontsert „Siin on ilus elada“ 
(korraldaja Eesti Kontsert);

• 4. oktoober kontsert „Õnnis on inimene“ Vanalinna 
Muusikamaja saalis.

Kammerkoor Encore saavutas I-II koha ja eripreemia kohustusliku 
teose parima esituse eest XV Eesti Kammerkooride Festivalil A-kate-
goorias. 
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Noorte Segakoor 
Vox Populi
Dirigent Janne Fridolin
Esitajad: Eesti Muusikaõpetajate Liit ja Veljo Tormise Kultuuriselts

Vox Populi alustas 2020. aastal oma 15. hooaega. Koori asutaja ja 
dirigent on Janne Fridolin, hääleseadja Andreas Väljamäe. Vox Populi 
koosneb ca 45 lauljast, kes igapäevaselt tegutsevad erinevatel elu-
aladel ning kelle jaoks laulmine on hobi ja kirg.

Eesti koorimaastikul on Vox Populi tuntust kogunud eelkõige koori-
lavastustega, mis on sündinud koostöös lavastajate Anne Türnpu, 
Eva Kolditsa, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semperi, Jarmo Reha ning Mart 
Kampusega: Uku Masingu 100. sünniaastapäeva auks lavastatud 
kontsert, helilooja Veljo Tormise muusikale pühendatud kontsertla-
vastused „Pariisi linnas Londonis”, „Ingerimaa õhtud”, „Meditatsioonid 
Tormisega”, „Lindude äratamine”, lavastus „Tokerjad. Pööramäng Anija 
meeste mälestuseks”, Teater NO99 muusikal „Savisaar”, „Oomen” 
Narva Kreenholmi Manufaktuuris ning „Pilveooper” Tallinna Vaba 
Laval.

Vox Populi viis 2015. aastal Veljo Tormise loomingu Ameerika Ühend-
riikidesse, kus lavastus „Meditatsioonid Tormisega” pälvis nii ida- kui 
ka läänekaldal publiku suure tunnustuse. 2018. aastal esitati eesti 
koorimuusikat rahvusvahelisele publikule Pariisi Orsay muuseumis, 
kus esineti näituse „Vabad hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis” 
ning EV100 raames. Hetkel valmistab Vox Populi ette kontserttuuri 
Jaapanisse, kuhu viiakse Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva auks 
kontsertlavastus „Lindude äratamine”.

Koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liidu, muusikateadlase Tiia Järgi 
ning Tallinna Muusikakeskkooli laulu- ja koorijuhtimise eriala õpilas-
tega on sündinud kooliõpilastele suunatud loengkontserdid Lydia 
Koidulast, Gustav Ernesesaksast ja Veljo Tormisest.
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Vox Populi on nii rahvusvahelistel kui ka kodustel konkursside saa-
vutanud mitmeid kuldmedaleid ja -diplomeid.

Kontserdid 2020. aastal:
•  Soome-ugri müsteerium „Lindude äratamine” Veljo Tormise 

90. sünniaastapäeva auks, mis etendus augustis helilooja 
sünnikodus Kõrveaial. Lavastajad Anne Türnpu ja Eva Koldits, 
kunstnik Kairi Mändla, helikunstnik Lauri Kaldoja, valgus-
kunstnik Airi Eras;

• Kontsert „100 aastat Eesti-Ingeri territooriumi liitmisest 
Eesti Vabariigiga ja saabuva ingeripäeva tähistamine” 
Narva Aleksandri kirikus;

• Jaapani-Eesti virtuaalkontsert koostöös Jaapani-Eesti Sõprus-
ühingu ja Eesti Suursaatkonnaga Jaapanis. Virtuaalkohtu-
mine/-kontsert Jaapani kooridega asendas Vox Populi edasi-
lükkunud Jaapani kontserttuuri ning kinnitas juba tekkinud 
sõprussuhteid. Koor viib soome-ugri müsteeriumi „Lindude 
äratamine” Jaapanisse 2021. aasta oktoobris;

• Hõimupäevade kontsertlavastus „Soome-ugri maastikud” 
Tallinna Vaba Laval. Lavastajad Eva Koldits ja Anne Türnpu, 
kunstnik Kairi Mändla, videokunstnik Epp Kubu;

• Loeng-kontsert „Veljo Tormis 90” koostöös Eesti Muusika-
õpetajate Liidu, muusikateadlase Tiia Järgi ning Tallinna 
Muusikakeskkooli laulu- ja koorijuhtimise eriala õpilastega. 
Videosalvestus jõuab kõikidesse Eesti koolidesse.



16

Pärnu Muusikakooli 
neidudekoor Argentum Vox
Dirigent Toomas Voll
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Argentum Vox loodi 1996. aastal Toomas Volli laulustuudio juurde. 
Alates 2013 tegutseb koor Pärnu muusikakoolis. Kooris laulavad 
12-19-aastased neiud nii linnast kui ka maakonnast.

Koor on osalenud kõigil laulupidudel alates 2002. aastast. Edu on koori 
saatnud nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel festivalidel/konkurssidel. 

Paljudest saavutustest väärivad esiletõstmist:
• Grand Prix ja publikupreemia rahvusvahelisel koorikonkursil 

Kaunas Cantat 2014; 
• II koht rahvusvahelisel koorikonkursil Lauluragin Valgas 2014;
• kategooriavõit ja kulddiplom rahvusvahelisel advendi- ja 

jõulu muusika konkursil Krakowis 2015;
• kategooriavõit ja kulddiplom rahvusvahelisel koorikonkursil 

Budapestis 2017;
• kategooriavõit ja kulddiplom rahvusvahelisel koorikonkursil 

Veneetsias 2018;
• III koht ja kulddiplom rahvusvahelisel koorikonkursil Gdanskis 

2019; 
• II-III koht XV Eesti Kammerkooride Festivalil D-kategoorias 

2020.

Esinetud on kõikidel Eesti suurematel lavadel ja vabariiklikel üritustel, 
seda ka meedia vahendusel. Pärnu linna näidiskollektiivina astutakse 
pidavalt üles linna esindussündmustel. Esinetud on ETVs, Eesti Raa-
dios, Läti Raadios ja Läti Televisioonis.

Koori repertuaaris on teosed klassikast pop-jazzi ja rahvalauludeni.
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Kontserdid 2020. aastal:
• 15. veebruar esinemine Pärnu Muusikakooli 75. aastapäeva 

galakontserdil Pärnu Kontserdimajas (kunstiline juht ja lavas-
taja Toomas Voll);

•  6.-8. märts osalemine Naislaulu Seltsi poolt korraldatud 
kontsertreisil Peterburi, kontserdid Maria katedraalis ja Jaani 
kirikus (kunstiline juht Toomas Voll);

• 14. detsember esinemine Pärnu Muusikakooli jõulukontserdil 
Pärnu kontserdimajas.
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Tallinna Kammerkoor
Dirigent Heli Jürgenson
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Tallinna Kammerkoor kogunes helilooja Uno Naissoo algatusel ekspe-
rimentaalkoorina Eesti Heliloojate Liidu juures 1962. aastal. Tegu oli 
esimese kammerkooriga Eestis ja terves toonases Nõukogude Liidus. 
Algaastatel oli elukutselistest muusikutest koosneva koori ülesanne 
tutvustada Eesti heliloojate põnevat uudisloomingut ning täiendada 
Eesti Raadio fonoteeki. Tänapäeval koosneb koor harrastuslauljatest, 
kelle seas leiab väga erinevate valdkondade ja elualade esindajaid 
ning keda ühendab armastus kõrgetasemelise koorimuusika vastu. 

Kolm esimest aastakümmet juhatas Tallinna Kammerkoori pro-
fessor Kuno Areng, tema kõrval töötasid kooriga Arvo Ratassepp 
ja Ants Üleoja. Seejärel oli 23 aastat kammerkoori peadirigendiks 
Aivar Leštšinski. Säravad dirigendid kaasasid kooritöösse ärksamaid 
tudengeid ja nii on kammerkoor olnud paljude aastate jooksul oma-
päraseks koorimuusika loominguliseks laboriks noortele dirigentidele. 
2019. aastast on koori peadirigent ja kunstiline juht Heli Jürgenson. 

Tallinna Kammerkoorile on pühendatud mitmeid teoseid, mis nüüd-
seks kuuluvad Eesti koorimuusika kullafondi: Veljo Tormise „Raua 
needmine“, Ester Mägi „Mõtisklused“, Lembit Veevo „Haned-luiged“, 
„Millest vestles lill“, „Suvine tuul“ jpt. Koor on võitnud mitmeid auhindu 
kodumaistel ja rahvusvahelistel koorikonkurssidel. Värskeimad neist 
on A-kategooria I koht Tuljaku võistulaulmisel 2019 ning XV Eesti 
Kammerkooride Festivali Grand Prix 2020. Kontsertreisid on viinud 
koori paljudesse riikidesse – Portugali, Norrasse, Itaaliasse, Iisraeli, 
Saksamaale, Venemaale, Slovakkiasse jpt.
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Kontserdid 2020. aastal:
• 18. jaanuar kontsert Kiviõli rahvamajas Ida-Virumaa koori-

muusikapäeva raames;
• 24. veebruar EV aastapäeva kontsert Mustpeade majas Tal-

linna linnavalitsuse tellimusel;
• 15. august rukkimaarjapäeva kontsert Väike-Maarja kirikus;
• 29. august  kontsert Loodusmuuseumi hoovil Kultuuriöö 

raames;
• 6. oktoober kontsert Kaarli kirikus;
•  16. oktoober osalemine Beethoveni fantaasia ettekandel 

Estonia kontserdisaalis festivali „Klaver“ raames;
• 31. oktoober Fauré reekviemi ettekanne koos ESS segakoori, 

oreli ja solistidega Tartu Pauluse kirikus;
• 2. november Fauré reekviemi ettekanne koos ESS segakoori, 

oreli ja solistidega Tallinna Kaarli kirikus.
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Tartu Üliõpilassegakoor
Dirigent Küllike Joosing
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Tartu Üliõpilassegakoor (lühidalt TÜS) on ühtehoidev seltskond noori, 
kes väärtustab eriilmelist koorimuusikat, ühist ajaveetmist nii proovis 
kui vabal ajal ning väljakutseid lavalaudadel. TÜS on vanim tänaseni 
tegutsev üliõpilaste segakoor Eestis, lugedes oma algusaastaks 1905, 
mis tähendab, et tänavu tähistati koori 115. sünnipäeva. Koor on 
tegutsenud paljude dirigentide käe all, praegu juhatab koori Küllike 
Joosing.

Osaletud on konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal. 2017. aastal osa-
leti Portugalis konkursil Coros de Verao, 2018. aastal osaleti kon-
kurssidel Canta al Mar (Barcelona) ja International Baltic Sea Choir 
Competition (Jurmala). Esimeselt kahelt konkursilt naaseti kulddip-
lomitega. Eestis on osaletud „Lauluraginal” Valgas, Pärnu Rahvus-
vahelisel Koorifestivalil ning Tuljakul, kus on saavutatud auhinnalisi 
kohti, eripreemiaid ning Tuljakul ka esikohti.

2019. - 2020. aastal andis Tartu Üliõpilassegakoor kontserte üle Eesti, 
osales mitmetes koorimuusikaprojektides ning tegi kaasa nii üldlau-
lupeol kui ka Tartu laulupeol. 2019 oktoobris tehti kontsertreis Sak-
samaale, Tartu sõpruslinna Lüneburgi koorifestivalile ning novembris 
osaleti rahvusvahelisel koorikonkursil „Lauluragin” Valgas. 2020. aasta 
suurimaks teoks võib pidada kahte edukat sünnipäevakontserti TÜS 
115 – „Siin mu rõõmumaa” koostöös Nõmme Muusikakooli Sümfoo-
niaorkestriga. Kavas oli eesti heliloojate looming Johannes Kappelist, 
Aleksander Thomsonist ja Mart Saarest kuni Veljo Tormise, Maria 
Kõrvitsa, Kadri Hundi ja Pärt Uusbergini. Kontserdiks valmistumisel 
tehti tööd koos Triin Ella ja Olari Viikholmiga.
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Kontserdid ja tegevused 2020. aastal: 
• 8. märts töötuba koos Triin Ellaga Tallinnas;
• 3. oktoober töötuba koos Olari Viikholmiga Tallinnas;
• 17. oktoober kontsert TÜS 115 – „Siin mu rõõmumaa” Tartus; 
• 24. oktoober kontsert TÜS 115 – „Siin mu rõõmumaa” 

Tallinnas. 
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Voces Tallinn
Kunstiline nõustaja Risto Joost
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu 

Kammerkoor Voces Tallinn (kuni 2019: Voces Musicales) pälvis 
2015. aasta Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia muu-
sikaelu rikastavate kõrgetasemeliste kontsertide eest. 

Koori on saatnud edu juba esimestest hooaegadest alates, esimene 
suurem tunnustus rahvusvahelisel areenil tuli 2009. aastal: Soomes 
toimunud Harald Anderséni nimelisel kammerkooride konkursil võideti 
teine koht. Samal aastal valmis koori esimene album „Pilgrim’s Song“ 
Arvo Pärdi muusikaga, mis pälvis kiitva arvustuse ka ajakirjas BBC Music 
Magazine. Aprillis 2014 osales koor Londonis toimunud rahvusvahelisel 
koorikonkursil, mille algatajaks oli legendaarne vokaalansambel The 
Tallis Scholars eesotsas peadirigent Peter Phillipsiga. Voces jõudis 
konkursi lõppvooru nelja parema hulka.

Esimesel kümnel hooajal oli koori peadirigendiks praegune kunstiline 
nõustaja Risto Joost, hooajal 2009/2010 oli dirigendiks Endrik Üks värav 
ning aastatel 2011–2014 Kaspar Mänd. Koor on laulnud ka mitmete 
teiste dirigentide käe all: Peter Phillips, Stephen Layton, Neeme Järvi, 
Nikolai Aleksejev, Arvo Volmer, Eri Klas, Olari Elts, Andres Mustonen, 
Toomas Siitan jpt, ning esinenud tuntud orkestrite ja ansamblitega 
nagu ERSO, Tallinna Kammerorkester, Tallinna Barokk orkester, Corelli 
Barokkorkester, NYYD Ensemble, Hortus Musicus, Sinfonietta Rīga 
(Läti), Orchestra Ensemble Kanazawa (Jaapan), Barrocade (Iisrael) jt.

Koori repertuaar hõlmab kogu lääne muusikalugu ulatudes vanamuusi-
kast (Thomas Tallis, Tomàs Luis de Victoria jt) nüüdisheliloojate uudis-
teosteni (Bo Holten, James MacMillan, Helena Tulve, Evelin Seppar jt) 
ning sisaldab olulist osa maailma koorimuusika klassikast.

Säravamatest ülesastumistest võib välja tuua koos Tallinna Barokk-
orkestriga esitatud suurvormid (Georg Friedrich Händeli oratooriumid 
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„Saalomon“, „Aleksandri pidu” ja „Messias“, Claudio Monteverdi Maarja-
vesper ja Johann Sebastian Bachi Missa h-moll) ning 2013. aasta 
oktoobris Jaapanis koos maailmakuulsa kollektiiviga Orchestra 
Ensemble Kanazawa ette kantud Joseph Haydni oratoorium „Loomine“. 
2014. aasta oktoobris osales koor Brüsselis ülemaailmses projektis 
„1000 Voices for Peace”, 2015. aasta veebruaris kanti koos Läti 
kammer orkestriga Sinfonietta Rīga Tallinnas ja Riias ette Händeli 
oratoorium „Iisrael Egiptuses”. 2016. aasta veebruaris viibis koor 
kontsertreisil Iisraelis, andes koos kohaliku barokkorkestriga Barrocade 
4 kontserti Andres Mustoneni juhatusel.

Kontserdid 2020. aastal:
• 26. jaanuar esinemine Kooriühingu aastakontserdil;
• 22. veebruar Bach missa h-moll Haifa, Iisrael (MustonenFest);
• 24. veebruar Pastoral (Bach, Pärt, Beethoven) Tel Aviv, Iisrael;
• 25. veebruar Pastoral (Bach, Pärt, Beethoven) 

Jerusalemm, Iisrael;
• 26. veebruar Bach missa h-moll Tel Aviv, Iisrael;
• 27. veebruar Bach missa h-moll Kfar Smaryahus, Iisrael;
• 28. veebruar Hommage à Arvo Pärt Tel-Aviv, Iisrael;
• 28. veebruar Eesti muusika vabaõhukontsert 

Sarona, Tel Aviv, Iisrael;
• 29. veebruar Bach missa h-moll Abu Gosh, Iisrael;
• 2. juuni Rapla Kirikumuusika Festivali avakontsert 

(Pärdi „Aadama itk“ ja Uusbergi  „Kiituselaul“);
• 23. juuli Händeli oratoorium Jefta Haapsalu Toomkirikus 

(Haapsalu Vanamuusika Festivali avakontsert): 
James Gilchrist (tenor), Maria Valdmaa (sopran), 
Katariina Heikkilä  (metsosopran), Risto Joost (kontratenor), 
Alvar Tiisler (bass), Laura-Retti Laos (sopran), Haapsalu 
Festivali Barokkorkester, Ewa Golińska (kontsertmeister), 
Andrew Lawrence-King (harf), dirigent Toomas Siitan;
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• 28. august GREAT SERVICE – pühendatud Arvo Pärdi 
85. sünnipäevale Tartu Jaani kirikus (dirigent Edward Caswell);

• 29. august GREAT SERVICE – pühendatud Arvo Pärdi 
85. sünnipäevale Tallinna Jaani kirikus (dirigent Edward Caswell);

• 23. oktoober Rahmaninovi Koguöine jumalateenistus 
Pärnu Eliisabeti kirikus: solistid Triin Ella (alt), Indrek Jurtšenko 
(tenor), Zigmārs Grasis (basso profundo), dirigent Risto Joost;

• 25. oktoober Rahmaninovi Koguöine jumalateenistus Tallinna 
Jaani kirikus: solistid Triin Ella (alt), Indrek Jurtšenko (tenor), 
Zigmārs Grasis (basso profundo), dirigent Risto Joost;

• 1. november Rahmaninovi Koguöine jumalateenistus Tartu 
Jaani kirikus („Hingede  Öömuusika“ festivali raames): solistid 
Triin Ella (alt), Indrek Jurtšenko (tenor), Zigmārs Grasis (basso 
profundo), dirigent Mai Simson.



25

AASTA
PUHKPILLI-
ORKESTER



26

Brass Academy Tallinn
Dirigent Aavo Ots
Esitaja: MTÜ Eesti Puhpilliorkestrite ja -ansamblite Liit

Brass Academy Tallinn on 1986. aastal Aavo Otsa initsiatiivil asuta-
tud vaskpilliorkester, mis kasvas välja 1981. aastal loodud Tallinna 
Muusika keskkooli vaskpilliansamblist. 34 aasta jooksul on selles 
mänginud paljud vaskpilliõpilased, kellest on tänaseks saanud pro-
fessionaalsed interpreedid. 

Traditsiooniliselt musitseerivad orkestris koos Tallinna Muusikakesk-
kooli õpilased, andekad noored puhkpillimängijad teistest Tallinna 
muusikakoolidest, EMTA tudengid ja kõrgkooli vilistlased.

Teoste õppimise ja salvestamise kõrval otsitakse võimalusi esine-
misteks, sealjuures ka välismaal. Kontserte on antud mitmel korral 
Hamburgis, Tamperes, Lieksas, Peterburis ja Vilniuses. Orkestrile on 
meistriklasse läbi viinud Viktor Sumerkin, Juri Bolšijanov, Niels-Ole Bo 
Johanson, Patrick Lehmann, Steven Verhaert, Ernesto Chulia, Charlie 
Porter jt.

Orkestri koosseisud vahelduvad vastavalt repertuaari teoste parti-
tuuridele; kvintetist tentetini ja suure brass band’ini. Brass Academy 
Tallinn trompetisektsiooni juhendab Neeme Ots, kes esineb ka orkestri 
solistina.

Ajaloo vältel on orkestrit juhatanud mitmed praeguseks tegevad 
dirigendid nii Eestis kui välismaal: Priit Sonn, Mart Kivi, Jaan Ots, 
Priit Rusalepp, Henri Christofer Aavik, Jaan Mesi. Orkester osaleb 
kursuse orkestrina ka Balti Puhkpillikoolis. Lisaks Aavo Otsale juha-
tavad praegusest koosseisust ka Villem Endel Tiits, Silver Niinemets 
ja Enri Remmelgas.

Orkestri mitmekülgsest repertuaarist annab ülevaate 1998. aas-
tal ilmunud CD. 2012-2014 salvestas Brass Academy Tallinn DVD. 
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Orkester on andnud täispika kontserdi „Muusikat viiest sajandist“ Esto-
nia kontserdisaalis, külalissolist Ernesto Chulia Hispaaniast (2017). 
Teiste seas kõlas maailma esiettekanne helilooja Ülo Kriguli teosest 
„Kolm kõla“. 2019. aastal esitas Brass Academy Tallinn EMTA Kont-
serdisaalis maailmaesiettekandena ka Mart Siimeri „Tõstke väravad“. 
2021. aasta veebruaris anname välja DVD „Muusikat viiest sajan-
dist“, millel on ka M. Siimeri ja Ü. Kriguli teoste salvestused. Orkestri 
tööd korraldab MTÜ Aavo Otsa Muusikastuudio, mis on WASBE, Eesti 
Muusika nõukogu ja MTÜ Eesti Muusikafestivalid liige.

Esinemised 2020. aastal:
• 21. veebruar kontsert „Pidulikud puhkpillihelid EV-102“ 

Tallinna Jaani kirikus: Eesti Noorte Kontsertorkester ja Brass 
Academy Tallinn, dirigendid Aavo Ots, Priit Sonn, Kaido Kivi ja 
Villem Endel Tiits. Brass Academy Tallinn kavas olid H. Otsa 
„Prelüüd rustico“, J. Aaviku „Hoia Jumal Eestit“, „Eesti lipp“ ja 
„Ta lendab mesipuu poole“ ning klassikalised teosed;

• 22. veebruar kontsert „Hoia Jumal Eestit“ Tallinna Kaarli kiri-
kus koostöös Pille Lill Muusikafondiga: Eesti Noorte Kontsert-
orkester, Brass Academy Tallinn ja Trompetiansambel;

• 8. mai Aavo Otsa trompetiklassi kontsert EMTA kammersaalis, 
kaastegev Brass Academy Tallinn. Kavas Gabrielide mitme-
koorimuusika;

• 2. juuli festival „Vivat brass“ Tallinna Jaani kirikus: Brass 
Academy Tallinn, Brass Academy Tallinn kvintett ja trompeti-
ansambel. Kavas Gabrielid, Bach, Ewald, Ewazen jt;

• 11. oktoober esinemine kontserdisarjas „Academia aeterna“ 
koostöös Aavo Otsa Muusikastuudio ning Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemiaga;

• 14. november „Trompetissimo“ EMTA kontserdi-ja teatrimajas: 
trompetisolistid ja –ansamblid ning Brass Academy Tallinn 
kvintett. Kavas Monteverdi, Morley, Arban jt.



28

Kaitseliidu Pärnumaa 
maleva puhkpilliorkester 
SAXON
Dirigent Kaido Kivi
Esitajad: Pärnu-Jaagupi Muusikakool ja Rääma Noorte Ühing 
Noorus MTÜ

Orkester asutati 1968. aastal ja kandis siis nime Pärnu KEKi puhkpil-
liorkester. Esimene dirigent oli Paul Tepper.

1980. aastate keskpaiku oli orkester tolleaegse ENSV pingereas esi-
kohal ja talle omistati kõrgem kategooria. Dirigendid tollel hetkel olid 
Rein Vendla ja Tiina Kiibus.

1991. aastast kannab kollektiiv nime Saxon. Nimi valiti kontserdi ajal 
Pärnu Tervise sanatooriumis, nime autoriks võib pidada hetkel trom-
booni mängivat Raul Aasat - tol hetkel mängis ta orkestris saksofoni. 
Lahtiseletatult tähendab nimi tegelikult – SAX ON (Saxofon ON) – 
kohaloleku kontrolli ajal lihtne vastus.

Alates 2008. aastast on orkestril tihe koostöö Kaitseliidu Pärnumaa 
malevaga, esmakordselt osaleti iseseisvalt võidupüha paraadil 2012. 
aastal. Alates 2015. aastast on osaletud kõigil võidupüha paraadidel.

Läbi aastate on orkestrit juhatanud Rein Vendla, Tiina Kiibus, Heli 
Kallasmaa, Andres Kokk, Mati Põdra, Margus Allmann, Tanel Villand.

Praegu osaleb orkestri töös ca 50 inimest üle Eesti, tihe koostöö 
toimub Pärnu ja Pärnu-Jaagupi Muusikakoolidega, Tallinna Muusika-
keskkooli, H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ning Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemiaga. Noored tulevikumuusikud ei pea paljuks tulla 
oma kulu ja kirjadega kord kuus Pärnusse orkestriproovi, et olla kursis 
orkestri repertuaariga.
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2019 a lõpu ja 2020 a esinemised kontsertidel:
• 28. detsember 2019 Pärnu, Carolin Illenzeeri Fondi 

14 sünnipäev;
• 26. jaanuar Eesti Kooriühingu aastapreemia gala Estonia 

kontserdisaalis;
• 2. veebruar Pärnu, Tartu rahu aastapäev koos 

M. Lüdigi meeskooriga;
• 23. veebruar Pärnu, EV aastapäeva tseremoonia;
• 23. juuni Pärnu, võidutule vastuvõtu tseremoonia 

Iseseisvuse väljakul;
• 2. juuli Pärnu, suvemuusika kontsert, solist Artur Raidmets;
• 4. juuli Pärnu, kontsert Iseseisvuse väljakul koos 

M. Lüdigi meeskooriga, solist Peeter Kaljumäe;
• 30. juuli Pärnu, suvemuusika kontsert koos meeskooriga;
• 12. august Pärnu, M. Lüdigi nimelise mälestuspingi avamine 

Pärnu Lastepargis koos meeskooriga;
• 19. august Pärnu, kontsert-lavastus „Kulisside taga“, solistid 

Peeter Kaljumäe, Artur Raidmets, Kelly Uustani, Joosep Käär;
• 31. august Tori, Vaba Eesti päeva jumalateenistus;
• 15. september Pärnu, EV presidendi vastuvõtu tseremoonia;
• 22. september Pärnu, Päästeameti tunnustamise 

tseremoonia;
• 31. oktoober Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert 

Estonia kontserdisaalis;
• 11. november Pärnu, Kaitseliidu aastapäeva tähistamine 

Iseseisvuse väljakul.

2020 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• 26.-27. september Pärnu-Jaagupi puhkpillifestivali 

lõpp- kontserdi peaesineja;
• 3. oktoober Tallinn, Puhkpilliorkestrite turniir 2020 - 

C grupi I koht.
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Tallinna Tehnikaülikooli 
Puhkpilliorkester
Peadirigent Tarmo Kivisilla, dirigent Diana Mäeväli 
Esitajad: Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor 
ja Eesti Kammerkooride Liit

Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester asutati 1950. aasta sügisel 
ning see on Tallinna Tehnikaülikooli esindusorkester. 2014. aastast 
on orkestri peadirigent Tarmo Kivisilla ja 2016. aastal liitus ka diri-
gent Diana Mäeväli. Orkestri kontsertkoosseisus mängib ligi 45 eri 
vanuses liiget.

Orkester on osalenud rahvusvahelistel konkurssidel nii Eestis kui ka 
välismaal, nt Lätis „Baltic Open” (2015 ja 2017). Eesti Kooriühing on 
tunnustanud orkestrit tiitliga  Aasta orkester 2016 ning peadirigenti 
Tarmo Kivisillat tiitliga Aasta orkestridirigent 2017. Pidevalt tegut-
sedes on orkester esinenud Tallinna Tehnikaülikooli mitmesugustel 
üritustel ning teinud koostööprojekte erinevate solistide, näitlejate 
ja kooridega.

Aastal 2018 sai Tehnikaülikooli puhkpilliorkester Eesti Puhkpilliorkest-
rite Turniiril D-grupis I koha ning 2020. aasta 3. oktoobril kõrgeimas 
E-kategoorias päeva parimate punktidega I koha.

2019. a lõpu ja 2020. aasta esinemised:
• 15. ja 21. detsember 2019 Jõulukontserdid „Taevavärvi” Tal-

linna Jaani kirikus ja Tartu Jaani kirikus TTÜ puhkpilliorkestri ja 
Tallinna Tehnikagümnaasiumi poiste- ja noortekooriga. Kavas 
Läte, Aavik, Oit, Sibul, Händel, Adam, Franck ja Sting, solistid 
Markus Johannes Kroon ja Cedric Sebastien Mäeväli; 

• 5. juuli  kontsert Kurgja Vabaõhumuuseumi Vesiveskis, kavas 
orkestri 70. aastapäeva juubelikontserdi palad;
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• 3. oktoober osalemine Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril 
E-kategoorias, kavas René Eespere „Dies Festus”, „Pirates 
of the Caribbean: At World’s End” (Symphonic Highlights), 
Jay Bocook „Liquid”;

• 17. oktoober kontsertetendus „Pildis sees ja raamist 
väljas” orkestri 70. tegevusaasta tähistamiseks Vaba Lava 
teatrikeskuses. Kavas filmimuusika tuntud palad „Aladdin”, 
„Bond... James Bond”, „Selections from Home Alone”, „Batman: 
The Dark Knight Rises” jpm. Solistid David O’Brock ja Cedric 
Sebastien Mäeväli. Kaasa tegid näitlejad Doris Tislar ning 
Ursel Tilk. Lisaks esinesid koos orkestriga viie erineva 
tantsutrupi tantsijad.

2020 osalemine projektides:
• 8. august kogukondliku tegevuse toetamine, esinemine 

kodukohvikus;
• 2. oktoober Tehnikaülikooli tudengkonna 100. sünnipäev 

ülikooli aulas;
• 7. november Rae Kultuurikeskuses tantsuõhtu koos 

TTÜ puhkpilliorkestriga.

2020 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• 3. oktoobril toimus Estonia kontserdisaalis juba kuues Eesti 

Puhkpilliorkestrite Turniir, kus Tallinna Tehnikaülikooli puhk-
pilliorkester sai 16 osaleja seas kõrgeimas E-kategoorias 
päeva parimate punktidega kulddiplomi ning I koha. Konkursi 
kavas kõlasid teosed  „Liquid” (J. Bocook) ning „Pirates of the 
Carribean at World´s end” (H. Zimmer). Kohustusliku palana 
esitati Eesti helilooja R. Eespere teos „Dies Festus”. 

Orkester salvestas veel laulu ja video koos tuntud laulja Uku Suvistega. 
Samuti on salvestatud 17. oktoobri juubelikontsert ning 3. oktoobri 
konkurss.
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Tapa Linna Orkester 
Dirigent Priit Rusalepp
Esitajad: Tapa Valla Kultuurikeskus ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tapa Linna Orkester oli aastal 2020 kriisile vaatamata sama pro-
duktiivne kui varem. Koroona kiuste salvestati koduste vahenditega 
muusikavideo ansambli The Sweet palale „Sein on ees”, mille eesti-
keelse versiooni autor on Raul Sepper. Kui traditsiooniliselt annab 
orkester kaks  täispikka kontserti aastas (kevadel ning detsembris), 
siis vaatamata kevadisele isolatsioonile ja praegustele huvitegevuste 
piirangutele õnnestus see tänavugi. 

7. augustil andis orkester Tapa linnapäevade raames täispika suve-
kontserdi Tapa Kultuurikoja hoovis. Kontserdi tagasiside on olnud nii-
võrd positiivne, et publik soovib lausa selle traditsiooniks muutumist. 

Tapa Linna Orkestri aasta suursündmuseks võiks aga nimetada plaadi 
salvestamist, mis kulmineerus 19. septembril toimunud plaadiesitlus-
kontserdiga. Nimelt andis orkester välja oma teise CD-plaadi „Maraton”. 
Esimene plaat („Värvid”) ilmus aastal 2008 Jüri Tüli juhtimisel. Värskel 
plaadil on 10 pala orkestri viimase 5-6 aasta repertuaarist, kusjuures 
valiti palad, mis iseloomustavad TLO repertuaari enim ning välja jäid 
need, mida on enne meid juba piisavalt palju mängitud ja salvestatud. 
Plaadil kõlavast TLO repertuaari läbilõikest võiks esile tuua näiteks 
helilooja Leonard Bernsteini „Danzoni”.

Eesti heliloojatest kõlab plaadil Tõnis Kõrvitsa ja Vaiko Epliku muu-
sika, kusjuures viimane dirigent Priit Rusalepa kirjutatud seades. 
Lisaks said CDle mitmed pop- ja filmimuusika seaded. Plaadi valmimist 
toetasid Tapa Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp. Plaat salvestati 16. veebruaril Tapa Kultuurikojas ning 
helirežissööriks on Lauri Kool.

Tapa Linna Orkester esines ka 31. oktoobril toimunud Eesti Puhkpilli-
muusika Ühingu aastakontserdil Estonia Kontserdisaalis, kus esitati 
Bernsteini ja Prokofjevi muusikat.
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Tapa Linna Orkester on selle nime all tegutsenud aastast 2000, kuid 
puhkpilliorkestrid Tapal on tegutsenud erinevate katusorganisat-
sioonide all oluliselt kauem. Orkester annab traditsiooniliselt kaks 
täispikka kontserti aastas, millele lisanduvad esinemised Tapa valla 
üritustel ning osalemised puhkpillimuusika sündmustel Eestis ja 
välismaal. Asutamisest saadik on orkestrit juhtinud Jüri Tüli, aastast 
2012 töötab dirigendina Priit Rusalepp.

2020 kontserdid:
• 7. august Tapa Linna Orkestri suvekontsert Tapa kultuurikoja 

hoovis;
• 19. september „Maraton” - Tapa Linna Orkestri plaadiesitlus-

kontsert;
• 31. oktoober esinemine Eesti Puhkpillimuusika Ühingu Aasta-

kontserdil Estonia kontserdisaalis.
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Vabariiklik 
Orkestrijuhtide 
Puhkpilliorkester 
Peadirigent Bert Langeler, dirigendid Hando Põldmäe ja Ott Kask
Esitaja: Puhkpillimuusika Koda

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) on asutatud 
1965. aastal. See on maailmas ainulaadne orkester, mis koosneb 
Eestis tegutsevate puhkpilliorkestrite dirigentidest. Aastal 2020 
tähistas orkester oma 55. sünnipäeva.

55 tegutsemisaasta jooksul on orkestris mängijatena osalenud sadu 
dirigente. VOP on generatsioonide ühendaja ja Eesti puhkpillitradit-
sioonide edasikandja. Samas on see ka eriline loomelabor, olgu siis 
noorte- või üldlaulupidude repertuaari esmaesitaja ja hindajana või 
eesti heliloojate teoste ettekandjana. 

VOPi peadirigent on aastast 2013 Bert Langeler ja dirigendid Hando 
Põldmäe ning Ott Kask. Alates 2018. aastast on orkestri direktor Maria 
Mägar. 

VOPis osalejad on meie puhkpillielu vankumatud eestseisjad, väärikad 
dirigendid, kelle missiooniks on Eesti puhkpilliorkestrite püsimine ja 
edendamine. Oluliseks prioriteediks on olnud Eesti muusika esitamine 
ja propageerimine. 

Kuna VOP koondab dirigente ja puhkpillimuusika entusiaste üle Eesti, 
siis igapäevased koosmängu võimalused puuduvad. Orkester kogu-
neb 3-5 korda aastas. Kavad harjutatakse selgeks 2-3-päevastes 
harjutuslaagrites, mis toimuvad Eesti erinevates paikades ning mille 
lõpuks antakse üks või kaks kontserti. 

VOP omab Eesti puhkpillimuusikas erilist positsiooni, see on oma-
laadne „väärikate kogu“ mis läbi aastakümnete on hoidnud ja edasi 
kandnud Eesti puhkpillimuusika traditsioone ja väärtusi. 
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VOPi mängijad tulevad üle Eesti ja kõige rohkem on esindatud orkest-
rijuhid, dirigendid ja õpetajad, kes põhitöö kõrvalt hoiavad Eesti puhk-
pillimuusika traditsioone. Aastaga on meie liikmeskond kasvanud 
70-lt umbes 100-ni. 

Väga oluline on, et need kes mängivad VOPis teevad seda südamega 
ja soovivad edendada puhkpillimuusikat. Samuti hoolitsevad ka osa-
levad õpetajad järelkasvu eest, kaasates oma õpilasi. VOP on koht, 
kus algab armastus puhkpillimuusika vastu ja areneb jõudsalt edasi.
 
2020 kontserdid ja esinemised:

• 19. jaanuar VOPi kontsert Rõngu rahvamajas;
• 18. august VOPi kontsert „Kõik puhuvad Haapsalus” 

Haapsalu Kuursaalis;
• 25. oktoober kontsert „VOP 55” koos Võhma 

puhkpillistuudioga Võhma Vaba-aja Keskuses. 

Seoses erilise aastaga 2020 oli VOPi üks mahukaimaid projekte iso-
latsioonis olemise ajal aprillist juunini kestnud digiprojekt „Koduteel“, 
mille autoriks on Riivo Jõgi. Kokku aitas monteerida ja muusikaliselt 
korrastada Peeter Änilane. 
https://www.youtube.com/watch?v=LyP0P6cGDeA 
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AASTA 
KOORIDIRIGENT
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Janne Fridolin 
Esitaja: Segakoor Vox Populi

Janne Fridolin (1976) on segakoori Vox Populi asutaja ja dirigent. Ta 
on Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori ja poistekoori dirigent, 
Tallinna Rahumäe Põhikooli laste- ja mudilaskooride dirigent ja muu-
sikaõpetaja ning Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise osakonna 
dirigeerimise ja partituuri lugemise õpetaja. Ta on lõpetanud Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia 2003. aastal muusikapedagoogika erialal 
(dotsent Ene Kangron) ning 2009. aastal koorijuhtimise erialal cum 
laude (prof Ants Üleoja). 2017. aastal omistati talle filosoofiadoktori 
kraad (juhendaja Tõnu Kaljuste, Anne Türnpu).

Janne Fridolinile on omistatud koorijuhi kutsekvalifikatsiooni 7. tase 
ja ta 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 koori-

festivalil Riminis;
• 2019 Uno Järvela nimeline stipendium.

2020. aastal ellu kutsutud kontserdid ja kontsertlavastused:
• Soome-ugri müsteerium „Lindude äratamine”, esitaja 

segakoor Vox Populi. Kontsertlavastus Veljo Tormise 
90. sünniaastapäeva auks etendus augustis helilooja 
sünnikodus Kõrveaial, lavastajad Anne Türnpu ja Eva 
Koldits, kunstnik Kairi Mändla, helikunstnik Lauri Kaldoja, 
valguskunstnik Airi Eras;
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• Jaapani-Eesti virtuaalkontsert koostöös Jaapani-Eesti 
Sõprus ühingu ja Eesti Suursaatkonnaga Jaapanis. 
Virtuaalkohtumine/kontsert Jaapani kooridega asendas 
Vox Populi edasilükkunud Jaapani kontserttuuri ning 
kinnitas juba tekkinud sõprussuhteid. Vox Populi viib 
soome-ugri müsteeriumi „Lindude äratamine” Jaapanisse 
2021. aasta oktoobris;

• Loengkontsert Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva auks 
koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liidu, muusikateadlase 
Tiia Järgi, Vox Populi ning Tallinna Muusikakeskkooli laulu- 
ja koorijuhtimise eriala õpilastega. Videosalvestus jõuab 
kõikidesse Eesti koolidesse.

2020. aastal juhatatud kontserdid:
• lipu heiskamine Eesti Vabariigi aastapäeval Nõmme mäel, 

kunstiline juht Janne Fridolin;
• kontsert „100 aastat Eesti-Ingeri territooriumi liitmisest 

Eesti Vabariigiga ja saabuva ingeripäeva tähistamine” 
Narva Aleksandri kirikus, laval Vox Populi;

• hõimupäevade kontsertlavastus „Soome-ugri 
maastikud” Tallinn, Vaba Lava, segakoor Vox Populi. 
Lavastajad Eva Koldits ja Anne Türnpu, kunstnik Kairi Mändla, 
videokunstnik Epp Kubu;

• Tallinna Muusikakeskkooli galakontsert „Muusika sünnipäe-
vaks” Estonia Kontserdisaalis, laval TMKK kammerkoor.

Janne oli ka 2020. aasta oktoobris toimunud X koolisegakooride kon-
kurss-festivali kunstiline juht ning töötas 2022. aastal toimuva noorte 
laulupeo kunstilises meeskonnas (ta on poistekooride liigidirigent). 
Lisaks kuulus ta mitme laste lauluvõistluse žüriisse (Kristiine „Tähtede 
Lava“, Jõelähtme „Laululaps”, Viljandimaa lauluvõistlus).
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Küllike Joosing
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Küllike Joosing on Tartu Üliõpilassegakoori (al 2010), kammerkoor 
Helü (al 2009) ja Põlva Gümnaasiumi noortekoori (al 2016) dirigent 
ning kunstiline juht. Tartu Üliõpilassegakooril täitus sel aastal 115 
aastat ning kammerkooril Helü 15 aastat tegevust. Viimase aasta 
loominguline tegevus on olnud seotud nende sündmuste etteval-
mistamisega.

• Tartu Üliõpilassegakoori juubelikontserdid toimusid Tartu 
Ülikooli aulas 17. ning Tallinna Mustpeade majas 24. oktoob-
ril. Esitusele tuli valik Eesti koorimuusika paremikust ning 
Pärt Uusbergi teos „Õhtu ilu“ koostöös Nõmme Muusikakooli 
sümfooniaorkestriga. Tartu kontsert toimus koostöös valgus-
taja Karolin Tammega. Kontserdil esinesid eraldi ka koori nais- 
ja meeskoosseis. Kontsertide kunstiline juht ning peadirigent 
oli Küllike Joosing. Juubelikontserdile eelnes koori loeng-koh-
tumine helilooja Pärt Uusbergiga ning töö vokaalpedagoo-
gide Triin Ella (koorilaagris 7. märtsil) ning Olari Viikholmiga 
(2. ja 3. oktoobril Tallinnas);

• Tartu Üliõpilassegakoor osales Eesti Segakooride Liidu korral-
datud teabepäeval vokaaltöö meistriklassis;

• Tartu Üliõpilassegakoori kammerkoosseis osales ESl-i poolt 
korraldatud Haapsalu suvekoolis, mille raames kanti ette 
Pärt Uusbergi „Kiituselaul“;

• Tartu Üliõpilassegakoor ning kammerkoor Helü kinnitati 
osalema Olav Ehala 70. juubelile 21. novembril Vanemuise 
kontserdimajas. Küllike Joosing valiti juhatama sel kontserdil 
üht segakooride ühislaulu. Kontsert jäi kahjuks toimumata 
seoses pandeemiaga;

• Märtsis 2020 toimus kammerkoori Helü kontsert Maarja 
külas;
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• 13. septembril toimus kammerkoori Helü kontsert Saaremaal 
Salme rahvamajas, kavas eesti heliloojate koorilooming;

• 15. nov kontsert „Sügisesed helüd“ Tartus Forseliuse 
Gümnaasiumis;

• 17. nov kontsert „Meil on kanda oma laul“ koos segakooriga 
HUIK Tallinnas Mustpeade majas;

• Helü 15. sünnipäeva kontsert Tartu Ülikooli aulas 23. mail 
koostöös Tartu keelpillikvartetiga lükkus aastasse 2021;

• Küllike Joosing oli kutsutud Eesti Segakooride Liidu suvekooli 
(21.-23. august) koormeistriks koos Pärt Uusbergiga, et 
ette valmistada Uusbergi teos „Kiituselaul” segakoorile ja 
orkestrile;

• 7. augustil toimus Tartu lauluväljakul Veljo Tormisele 
pühendatud suurejooneline kontsert, mille kunstilise 
meeskonna liige oli ka Küllike Joosing. Päikesetõusust 
kuni loojanguni kõlas lauluväljakul Veljo Tormise muusika. 
Küllike Joosing valis selle tarbeks umbes pool sel päeval 
lauluväljakul kõlanud muusikast. Ürituse korraldamises osales 
ka kammerkoor Helü. Sündmuse kohta saab rohkem infot: 
https://tormis90.kolmlindu.ee/meeskond/.

Muu tegevus koorimaastikul:
Küllike Joosing kuulub Eesti Segakooride Liidu ja Eesti Kammerkooride 
Liidu juhatusse ning aitas korraldada 2020 oktoobris toimunud Eesti 
Kammerkooride festivali. Alates 2017. aasta sügisest on ta ka Eesti 
Kooriühingu muusikanõukogu liige.
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Risto Joost 
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Risto Joost on tunnustatud dirigent nii ooperi- kui kontserdilava-
del ning olnud aastaid tegev ka laulja ning kooridirigendina. Ta on 
juhatanud mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud orkestreid nagu 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, MDRi sümfooniaorkester 
Leipzigis, Philharmonie der Nationen, Fenice Filharmoonikud (Veneet-
sia), Stuttgarti Kammerorkester, Strasbourg’i Filharmoonikud, Odense 
Sümfooniaorkester, Helsingborgi Sümfooniaorkester, Tampere Fil-
harmooniaorkester, Norrlands Opera orkester, Maria teatri orkester 
(Peterburi), Sevilla Kuninglik Sümfooniaorkester, Macau Orkester, 
Tallinna Kammerorkester (peadirigent 2016-2019), Eesti Riiklik Süm-
fooniaorkester, Läti Riiklik Sümfooniaorkester, Liepāja Sümfoonia-
orkester, Oulu Sümfooniaorkester, Jyväskylä Sinfonia, Keski-Poh-
janmaa Kammerorkester, Belgia Barokkorkester B’Rock jt. Samuti 
on Joost seisnud dirigendina mitmete kõrgelt hinnatud kooride ees, 
nagu MDR raadiokoor (kunstiline juht 2015-2019), RIASi kammerkoor, 
Berliini Raadiokoor, SWRi Vokaalansambel, Madalmaade Kammerkoor 
(peadirigent 2011-2015), Rootsi Raadio koor, Ars Nova Copenhagen, 
segakoor Latvija jt ning peadirigendina juhatanud Tallinna Kammer-
orkestrit, Madalmaade Kammerkoori ning MDR Leipzigi Raadiokoori. 

Rahvusooper Estonias on Risto Joosti repertuaari kuulunud Donizetti 
„Armujook“, Verdi „La traviata“, Puccini „Boheem“ ja „Tosca“, Bizet’ 
„Carmen“, Gounod’ „Faust“, Prokofjevi „Armastus kolme apelsini vastu“, 
Tüüri „Wallenberg“ , Kõrvitsa „Liblikas“ ning balletidest Tšaikovski „Lui-
kede järv“ ja „Pähklipureja“, Minkuse „Bajadeer“, MacMillani „Manon“, 
Eduri/Aintsi „Modigliani – neetud kunstnik“. 

2020/2021 hooajal asus Risto Joost tööle Vanemuise teatri muusi-
kajuhi ning peadirigendina. 2020. aastal sügisel juhatas ta hooaja 
avakontserti (Beethoveni 9. sümfoonia), oopereid „Jevgeni Onegin“, 
„Madama Butterfly“, „Carmen“, „Linda di Chamounix“, „Põrgupõhja uus 
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Vanapagan“ ning balletti „Romeo ja Julia“. Käesoleval hooajal ootavad 
teda mitmed taaskohtumised – Bergeni Filharmooniaorkestri, Praha 
Sümfooniaorkestri, Janáčeki Filharmooniaorkestri, Põhja-Hollandi 
Sümfooniaorkestri, Tapiola Sinfonietta, Trondheimi Sümfoonia-
orkestri,  Pärnu Linnaorkestri ning Pärdi Päevade raames ka Tallinna 
Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. 

2020. aastal osales Risto Joost mitmel olulisel sündmusel ka vokaal-
solistina: Haapsalu Vanamuusikafestivalil Hamori roll Händeli oratoo-
riumis „Jefta“ ning soolokontsert „An Evening Hymn“ koos ansambliga 
Floridante. 

Pärdi päevadel oli Risto Joosti kanda oluline kontsert „Sei la luce“ 
Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestriga, kus 
esitati Arvo Pärdi ning Tõnu Kõrvitsa muusikat. Oktoobris andis ta 
Pärnu Linnaorkestriga kontserdi „Õhtu virtuoosidega“, kus esitati 
Viini klassikute ja Lepo Sumera muusikat, solistiks Pipilota Neostus.

Ülemaailmse pandeemia tõttu oli väga palju segadusi kõigi kontinen-
tide muusikamaastikel. Risto Joostil, nagu kõikidel teistel, oli samuti 
palju olulisi kontserte, mis ära jäid ja edasi lükkusid. Sügisel õnnestus 
teha ka mõned ootamatud kontserdid: Helsingi Filharmoonikute ja 
solistide Janne Mertaneni, Atte Kilpeläineni ja Auri Aholaga Mozarti, 
Raveli ja Wagneri muusikaga, Tapiola Sinfonietta Esa Pekka Saloneni 
ning Poulenci teostega, Põhja Hollandi orkestri jõulukontsert Händeli 
muusikaga. Mitmed kontserdid olid live-streamid ilma saalipublikuta. 

Oluliseks sündmuseks muusikamaastikul oli novembris 2020 kammer-
kooriga Voces Tallinn esitatud Rahmaninovi „Koguöine jumalateenistus“. 

Risto Joost on 2012. aasta V Jorma Panula nimelise dirigentide konkursi 
ning 2015. aastal Nikolai Malko nim Kopenhaageni rahvusvahelise 
konkursi laureaat.

Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Risto Joosti aasta 
muusikuks 2018 kõrgete väärtuste kandmise ja edasiandmise eest 
muusikas. 2016. aastal pälvis Joost Eesti Muusikanõukogu helikunsti 
sihtkapitali aastapreemia ning 2011. aastal Eesti Vabariigi noore kul-
tuuritegelase preemia. 
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Heli Jürgenson
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

2020. aastal tähistati Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva. 
Beethoven teatavasti oli suur uuendaja kõikides žanrites ning alates 
temast ei olnud muusikas miski enam endine. 

Kes oleks osanud ennustada, et sel aastal ka kogu meie elu nii sega-
mini paiskub. 

Jaanuaris 2020 töötas Heli Jürgenson Eesti Filharmoonia Kammerkoori 
(EFK) koormeistrina Beethoveni Missa Solemnise ette valmistamisega 
märtsis toimuvaks Oslo Kirikumuusika festivaliks.

Sama aasta alguses töötas Heli projektkooriga Puccini ooperi „Suor 
Angelica”  ettevalmistamisel Birgitta ooperifestivaliks augustis ja tegi 
kunstilise juhina ettevalmistustööd suviseks EELK kirikupäevaks ja 
vaimulikuks laulupeoks Viljandis. 

Need sündmused lükkusid kõik Covid-19 viiruse tõttu edasi.

Tallinna Kammerkoor andis 24. veebruaril oma traditsioonilise vaba-
riigi aastapäeva kontserdi Mustpeade majas. Estonia Seltsi Segakoor 
esines Niguliste kirikus 7. märtsil kavaga „Ma tõstan oma silmad” 
vahetult enne eriolukorra kehtestamist. Kontsertreis Kiievisse jäi ära.

Pärast eriolukorra lõppu taastus kooride töö. EFK keskendus Heli 
juhatusel Cyrillus Kreegi muusikale ja Rasmus Puuri ooperile „Mere 
keskel on mees”. 

Juuli lõpus lõpetas Heli töö EFK-ga ja asus tööle peakoormeistrina Rah-
vusooperis Estonia. Ooperikooriga tuli hooajaks ette valmistada kõik 
repertuaaris olevad ooperid: Donizetti „Don Pasquale”, Wagneri „Tann-
häuser” ja „Lendav Hollandlane”, Gounod’ „Faust “, Puccini „Tosca” ja 
„Tütarlaps kuldsest läänest“; Mozarti „Figaro pulm”, Verdi „Traviata” 
ja „Trubaduur”  jt. Lisaks muusikalid, operetid, galakontserdid.
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Sügisest alustas Heli Jürgenson  koorijuhtimise õppejõu tööd EMTAs. 
Samuti juhendas ta Otsakoolis koorijuhtimise eriala jätkuõppe kursust.

Tallinna Kammerkoor valmistus sügisel Eesti Kammerkooride Festi-
valiks kontsertidega Väike-Maarjas ja Tallinna Kaarli kirikus. Konkurss 
lõppes koorile edukalt – saavutati Grand Prix!

Tallinna Kammerkoor ja Estonia Seltsi Segakoor esitasid hingedeajal 
Heli Jürgensoni dirigeerimisel Tartus ja Tallinnas Fauré Reekviemi ja 
Pärdi „Salve Regina“.

Estonia Seltsi Segakoor valmistus koos Pärnu Linnaokestriga Urmas 
Sisaski 60. juubeliks, et ette kanda teos „Floret silva”. Peaproovi järel 
Pärnu kontserdimajas tegi kahjuks viirus oma töö ja teos jäi seekord 
ette kandmata.

Aasta lõpus isetegevuskooridega jõulukontserte teha ei saanud, kuid 
meeleolukaks kujunes Rahvusooper Estonia jõulukontsert 17. det-
sembril Tallinna Jaani kirikus, kus kanti Arvo Volmeri dirigeerimisel 
ette Beethoveni Missa C-Duur. 
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Vilve Maide
Esitaja: Naiskoor Emajõe Laulikud

Vilve Maide tööd iseloomustavad märksõnad on innovatsioon, püsi-
mine, kvaliteet, individuaalne töö lauljatega, järelkasv, koorilaulu 
väärtustamine ja laiem mõtestamine ühiskonnas.

2020 aastal juhatas Vilve Maide viit koori:
•  neidudekoor Kurekell,
• naiskoor Emajõe Laulikud,
• Karlova lastekoor,
• Karlova mudilaskoor,
• üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled.

Vilve Maide on võtnud oma südameasjaks kooride järelkasvu. Ta on 
väga pühendunud ja lauljate poolt armastatud dirigent. Tema käe all 
alustavad laulmist mudilased, kes liiguvad edasi lastekoori, neidude-
koori, naiskoori. Vilve on Lõuna-Eesti neidudekooride laulupäevade 
algataja ja eestvedaja. Tema eestvedamisel on toimunud ka pois-
tekooride ja meeskooride ühisüritused, julgustamaks noori hiljem 
osalema meeskooride ridades. Tartu Akadeemiline Meeskoor on üle 
aastakümnete taas paljude Karlova poistekoori lauljate järgmine koor.

Vaatamata pandeemiale ja karantiiniajale 2020. aastal Vilve Maide 
kooride tegevus ei seiskunud, vaid isegi tihenes. Pärast eriolukorra 
välja kuulutamist alustas Vilve kohe proove internetikeskkonnas ja 
kuna kokkulaulmine osutus võimatuks, keskendus ta individuaalsele 
tööle – pärast internetiproovi saatsid lauljad Vilvele oma partiide 
salvestused ja said põhjaliku individuaalse tagasiside nii partii oman-
damise kui ka vokaali ja intonatsiooni osas. Sellise töö tulemusena 
kooride tase ei langenud ja kohe peale piirangute leevendamist oldi 
valmis kontsertideks ja salvestusteks. Sügise teise laine piirangutes, 
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kus enamus koore oli töö katkestanud, jätkas Vilve samuti proove nii 
kaua kui võimalik – lauldi maskides ja kohal käidi ridade kaupa, mis 
võimaldas arendada ansamblitunnetust ja toetada tagasihoidlikumaid 
lauljaid. Proovid olid arendavad ja inspireerivad. Lauljad kinnitavad, 
et ühiskonnas valitseva hirmu ja isolatsiooni tingimustes mõjub koo-
rilaulu jätkumine vaimu turgutavalt.

2020. a oli üheks oluliseks sündmuseks Tartu Ülikooli egiidi all toi-
munud Nõuni Haridusakadeemia loeng „Kuidas koorilaul tugevdab 
meie julgeolekut”. Vilve viis loengu läbi koos Karlova mudilaskooriga 
ja kuulajate tagasiside oli, et nii teema kui esitus puudutas sügavalt 
ja selle loengu võiks ka laiemalt avaldada.

Vilve Maide õppis koorijuhtimist 1988-1992 Heino Elleri nimelises 
Tartu Muusikakoolis (Vaike Uibopuu) ning 1992-1996 Eesti Muusika-
akadeemias (Ene Üleoja). 1996-2011 töötas ta muusika- ja solfedžo 
õpetajana Otepääl, juhatas erinevaid koore, oli Otepää Muusikakooli 
direktor 2009-2011. Aastatel 1997-2001 oli ta Tartu Ülikooli Akadee-
milise Naiskoori koormeister, alates 2003 on Emajõe Laulikute diri-
gent, alates 2011 Karlova Koorikooli dirigent (mudilaskoor, lastekoor, 
neidudekoor Kurekell) ning alates 2015 üle-eestilise tütarlastekoori 
Ilmalilled dirigent. 

2019. a üldlaulupeol „Minu arm” oli Vilve Maide mudilaskooride diri-
gent. 2022 noorte laulupeol juhatab ta lastekoore.

Vilve Maide juhatatud kontserdid 2020 (sh dets 2019):

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled:
• 7. detsember 2019 ENLS advendikontsert Tallinna Jaani 

kirikus;
• 2. veebruar 2020  Tartu Rahu 100 Vanemuise kontserdimajas 

(otseülekanne ETVs);
• 13. august kontsert Saaremaal Kihelkonna Mihkli kirikus.
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Naiskoor Emajõe Laulikud:
• 1. detsember 2019  ENLS nais- ja neidudekooride kontsert 

Tartu Pauluse kirikus;
• 15. veebruar 2020  kontsert „Ood armastusele“ Rakveres koos 

Inseneride Meeskooriga;
• 4. juuli kontsert „Helisedes emakeeles“ Kuremaal koos Tartu 

Akadeemilise Meeskooriga.

Neidudekoor Kurekell: 
• 1. detsember 2019 ENLS nais- ja neidudekooride kontsert 

Tartu Pauluse kirikus;
• 11. detsember 2019 jõulukontsert Tartu Salemi kirikus;
• 14. detsember 2019 kontsert koos Eesti Noorte Meeskooriga;
• 8.-10. märts 2020  ENLS kontsertreis Peterburi.

Tartu Karlova Kooli lastekoor:
• 11. detsember 2019 jõulukontsert Tartu Pauluse kirikus;
• 20. detsember 2019 jumalateenistus Tartu Peetri kirikus;
• 21. veebruar 2020  Karlova kooli EV aastapäeva aktus.

Tartu Karlova Kooli koorikooli mudilaskoor:
• 17. detsember 2019 jõulukontsert kooli aulas;
• 20. detsember 2019 jumalateenistus Tartu Peetri kirikus;
• 8. jaanuar 2020 loeng-kontsert Nõuni Haridusakadeemias 

(Tartu Ülikool);
• 21. veebruar 2020  EV aktus kooli aulas.

5.-7. detsembril 2019 osales naiskoor Emajõe laulikud rahvusvahelisel 
koorifestivalil Bratislavas, kus pälviti I koht ja kulddiplom rahvamuusika 
kategoorias ning kulddiplom naiskooride kategoorias.

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled salvestas septembris-oktoobris 
2020 materjali aasta lõpus ilmunud CD jaoks.
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Õnne-Ann Roosvee 
Esitaja: Nõmme Kultuurikeskuse noorte naiste koor KEVAD 

Õnne-Ann Roosvee on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli koorijuh-
timise erialal ning Tallinna Konservatooriumi muusikapedagoogika 
erialal. 2005. aastal omandas ta Eesti Muusikaakadeemias magistri-
kraadi kooridirigeerimises. Aastate jooksul on Õnne-Ann juhatanud 
mitmeid kõrgetasemelisi koore ning olnud samas ka kontsertmeister 
ning solist:

•  Tallinna Pedagoogilise Instituudi Segakoor (1988-1990),
•  Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor (1997-2012),
•  Eesti Koorijuhtide Naiskoor (2001-2016),
•  ETV Lasteekraani muusikastuudio mudilas-, laste- ja 

kontsert koor (2010-2015),
• Püha Miikaeli kooli koorid.

Nende kooridega on ta saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti nii Eestis 
kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. 

Õnne-Ann on juhatanud ühendnaiskoore Eesti Naislaulu Seltsi laulu-
päevadel. Dirigendina on ta tellinud rohkesti uudisloomingut ning 
juhatanud Tõnu Kõrvitsa, Pärt Uusbergi, Andres Lemba, Hideyuki 
Nishimura, Andres Vahisalu, Ester Mägi, Tiina Kiilaspea, Urmas Sisaski, 
Piret Rips-Laulu, Urmas Lattikase, Mari Amori, Toomas Rulli ja Johanna 
Kivimägi esiettekandeid.

Viimase kümne aasta jooksul on ta olnud interpreedina kaastegev 
17 CD-l ja 7 DVD-l.

Õnne-Ann Roosvee on Maailma Noortekoori asutajaliige ning laulnud 
kooris 1989, 1990, 1996. Samuti oli ta Euroopa Kooriakadeemia pro-
jektijuht ja suurvorme ette valmistav koormeister Eestis ning laulis 
kooris aastatel 1997-2018. Ta töötas Klassikaraadio mittekoossei-
sulise toimetajana 2005-2010.
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Praegu on Ônne-Ann Nõmme Kultuurikeskuse tüdrukutekoori 
Nõmme lill ja noorte naiste koori Kevad peadirigent ning naiskoori 
Nõmme abidirigent, samuti juhendab tütarlaste ansamblit Fiore 
ja laulusoliste. 2020. aastal oli ta kunstiline juht Nõmme Kultuuri-
keskuse järgmistel kontsertidel: emakeelepäeva kontsert, Tähtede 
Lava Nõmme eelvoor, Nõmme Kultuurikeskuse 75. sünnipäevale 
pühendatud kooride kontsert „Ei saa mitte vaiki olla”, advendikontsert 
Nõmme Rahu kirikus ning oli kaastegev veel mitmel Kultuurikeskuse 
üritusel. Tähtede Lava konkursil esindasid Nõmme Kultuurikeskust 
viis tema lauluõpilast.

XV Eesti Kammerkooride festivalil võitis noorte naiste koor Kevad 
C-kategoorias I koha ning Õnne-Ann Roosvee pälvis kategooria parima 
dirigendi eripreemia. 

Noorte naiste kooril Kevad on aktiivne kontserttegevus ning viimase 
paari aastaga on koorilauljate arv kolmekordistunud.

Tüdrukutekoor Nõmmelill tähistas 6. novembril 2020 oma 25. sünni-
päeva kahevaatuselise muusikalise näidendiga „Lugu kuningatüt-
rest”, mille lavastas ning teksti kirjutas Õnne-Ann (Gabriele Reuteri 
originaalnäidendi järgi).

Lisaks dirigenditööle on Õnne-Ann tegev mitmete kooride juures 
kontsertmeistrina.

Eesti Raadio Laulustuudio mudilaskooriga salvestati video isade-
päevaks, lastekooriga esitati Rasmus Puuri „Südamele lähem” (uue 
koorimuusika kontserdil Tallinna metodisti kirikus).

Hea loominguline koostöö on tal ka naiskooriga Terzo (dirigent Ange-
lika Kadarik), millega toimusid kontserdid Maarjamäe lossis ning 
I advendi kontsert-jumalateenistus Harju-Risti kirikus.

Reaalkooli kooristuudio kooridega toimus suurejooneline kontsert-
lavastus „Ooperist muusikalini” KUMU suures saalis. Ettevalmista-
misel olid veel traditsioonilised kontserdid Ellerheina mudilaskoori, 
ansamblite ning solistidega ning Südalinna kooli kooridega, mis viiruse 
tõttu kahjuks ära jäid.
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Endrik Üksvärav 
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Endrik Üksväraval täitub järgmisel aastal 20 aastat dirigendiametis. 
Kammerkoorile Collegium Musicale pani ta aluse 2010. aastal ja on 
selle peadirigent jätkuvalt. Lisaks juhtis ta kuni eelmise aasta lõpuni 
eestlaste segakoori Beene Brüsselis (2012-2019), tuues koori kahel 
korral ka Tallinnasse laulupeole. 2018. aasta talvel seisis ta Hollandis 
neljal kontserdil Cappella Amsterdami ees ning 2017. aastal juhatas 
Madalmaade Kammerkoori kontserti Amsterdamis. 2019. aastal tegi 
ta aga oma dirigendidebüüdi üldlaulupeo puldis.

2020. aastal andis Collegium Musicale vaatamata keerulistele oludele 
25 kontserti, neist kaks Tõnu Kaljuste dirigeerimisel (Nargenfestivali 
Pärdi päevade ava- ja lõppkontsert) ja seitse Andres Mustoneni diri-
geerimisel (2 MustonenFestil Eestis ja 5 Iisraelis). 

Üksvärava algatusel loodi ja tema dirigeerimisel tuli 2020 aastal 
esiettekandele kokku kolm tundi uut eesti koorimuusikat: 

• Gerta Raidma „Ja me oleme valgusest tehtud“ 
(esiettekanne 14. juuni 2020);

• Erkki-Sven Tüür „Canticum Canticorum Caritatis“ 
(esiettekanne 8. august 2020);

• Maria Faust „Maarja missa“ (esiettekanne 22. august 2020);
• Timo Steiner „Ülemlaul vaimsele vaprusele“ 

(esiettekanne 3. oktoober 2020); 
• Erki Pärnoja „Anima Mea“ (esiettekanne 7. november 2020); 
• Koos rahvusvaheliselt tunnustatud Rascher Saxophone 

Quartetiga esitati Arvo Pärdi teoste uusredaktsioone 
(5. september 2020).
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2020. aastal salvestas Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhtimisel 
Veljo Tormise „Raua needmise“ ning sellele valmis Veljo Tormise 90. 
sünniaastapäevaks video: https://www.youtube.com/watch?v=v-
gi3TqOFgS4

Olav Ehala 70. sünnipäevaks salvestati tema tuntud ja armastatud lugu 
„Vaid see on armastus“: https://www.youtube.com/watch?v=11Gkt-
7fjFa0

Arvo Pärdi 85. sünnipäevaks valmis „Da Pacem Domine“ kontsertvideo, 
kus on kaastegev Rascher Saxophone Quartet: https://www.youtube.
com/watch?v=HkGLnH7YtZU

Tänaseks on salvestatud ja ootab väljaandmist helikandjal C. Kreegi 
„Vaimulikud rahvalaulud“ Vihik I ja II, Tõnu Kõrvitsa „Päikeselaul“ ja 
Erkki-Sven Tüüri koorimuusikaplaat.

Endrik Üksvärav panustab läbi Collegium Musicale taseme tõstmise 
järjepidevalt Eesti koorimuusika arengusse. Esiletõstmist väärib kind-
lasti eesti heliloojate muusika tellimine ja kõrgetasemeline esitamine 
nii Eestis kui väljaspool.

2020 kontserttegevuse näited, mis on Endrik Üksvärava poolt diri-
geeritud ja Klassikaraadios salvestatud/järelkuulatavad:

• 7. ja 8. november kontsert „Südaöine“. Arvo Pärt „Stabat 
Mater“ ja Erki Pärnoja „Anima Mea“ (esiettekanne, 35 minutit);

• 3. oktoober Collegium Musicale 10: Timo Steiner /Maurice 
Maeterlinck „Ülemlaul vaimsele vaprusele“ (esiettekanne, 
60 minutit);

• 4.-6. september Rakvere Nargenfestivali Pärdi päevad 
„Summa“: Collegium Musicale koos Rascher Saxophone 
Quartetiga (Saksamaa). Kavas Arvo Pärt, sh 2 esiettekannet 
koos RSQ-ga;

• 22. august Maria Faust „Maarja missa“ Tallinnas 
(esiettekanne, 45 minutit): Collegium Musicale ja 
4 instrumentalisti (fagott, trompet, saksofon, tromboon; 
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• 14. juuni küüditamiste aastapäeva mälestuskont-
sert: Arvo Pärt „Fratres“, Arturs Maskats „Kesköö Riias“, 
Gerta Raidma „Ja me oleme valgusest tehtud“ (esiettekanne), 
Arvo Pärt „Aadama itk“. Kaastegev Eesti Sinfonietta;

• 8. märts kontsert „Päikeselaul“: Pärt Uusberg „Palve“, 
Tõnu Kõrvits „Päikeselaulud“, O.Gjeilo „Sunrise Mass“. 
Kontserdil oli kaastegev Eesti Sinfonietta.

Endrik Üksvärava tegevus kunstilise juhina:
• 2020 Haapsalu Eesti-rootslaste laulu- ja tantsupidu (lükkus 

2021. aastasse);
• 2020 Tallinn 23. augusti mälestustseremoonia ja kontsert 

Maarjamäe memoriaalis;
• 2019 Tallinn Mälestuskontsert „Minevik. Olevik. Igavik“ 

(Korraldaja Eesti Mälu Instituut);
• 2019 Tallinn Eesti Kammerkooride Liidu Jõuluootuskontsert;
• alates 2012 Hiiumaa Pühalepa muusikafestivali kunstiline 

juht.

Üksvärav on Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige ning kuulub Otsa-
kooli nõukogusse.  
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Elen Ilves 
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse 
juhatus, Eesti Rahvakultuuri Keskus

Elen Ilves (1977) on õppinud Tartu Õpetajate Seminaris muusikape-
dagoogika erialal ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koorijuh-
timise erialal (prof Toomas Kapten). Alates 2007. aastast töötab ta 
muusikaõpetajana Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Elen Ilves on kõrgema kategooria dirigent, kelle käe all on muusikalist 
haridust saanud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Oma töö kaudu on ta 
silmapaistvalt panustanud paikkondliku kultuuri ja hariduse edenda-
misse ning tema koorid ja laululapsed on värvi andnud lugematutele 
üritustele. Elen on innustanud oma laululapsi ja tema käe all on isegi 
vähese laulukoori kogemusega täiskasvanud harrastajad lauluhoo 
sisse saanud. Tema soojust, sõbralikkust ja oskust koorijuhi tööd 
teha tunnustavad tema koorilauljad ning see tunnustus on kinnitust 
saanud mitmetel konkurssidel. Eleni südameasi on edasi kanda kvali-
teetset koorilaulu ja panustada valla ja kogukonna paremaks saami-
sesse. Oma tööd teeb Elen pühendunult, innustavalt ning rõõmuga.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on Elen kuuenda klassi klassijuhataja 
ning muusikaõpetaja kõikide vanuseastmete õpilastele. Elen on õpe-
taja, kes oskab ja leiab alati tee, kuidas õpilastega hea kontakt leida, 
nende muredele koos lahendusi otsida ning noori muusikaga naka-
tada. Viimastel aastatel osalevad ka HEV klasside (hariduslike eriva-
jadustega) õpilased muusikatunnis koos tavaklasside õpilastega. See 
on kindlasti väljakutse õpetajale, kes peab leidma kõikidele õpilaste 
sobiva rütmi tunnis aktiivseks kaasalöömiseks. Eleni õpilased hoiavad 
ja väärtustavad oma õpetajat, sest tema hoiab ja väärtustab neid. 
Eleni töö mastaapidest räägib ka fakt, et viimasele juubeli laulupeole 
viis Elen Ilves ligi 220 lauljat.
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Elen Ilvese juhatada on viis koori:
• Suurupi Naiskoor Meretule alates 2011,
• Tallinna Tehnikakõrgkooli Kammerkoor alates 2011,
• Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor, 
• Tabasalu Ühisgümnaasiumi lastekoor,
• Eesti Koorijuhtide Naiskoor alates 2018.

Kontserdid ja ülesastumised 2020. aastal:
Vaatamata ootamatule koroona-aastale on Elen hoidnud elus kõik 
oma koorid ja suutnud korraldada nendega ka mitmeid kontserte: 

• 15. veebruar EV 102. aastapäevale pühendatud naiskooride 
kontsert „Jäägu minu rahval rahu” Haapsalu Toomkirikus - 
Suurupi naiskoor Meretule;

• 24. veebruar pidulik lipuheiskamine Harku vallamaja ees - 
ühendkoor (Tabasalu poiste- ja lastekoor ning Suurupi nais-
koor Meretule);

• 6. märts kontsert koos sõpruskooriga Concordia Discors 
Zagrebis – Tallinna Tehnikakõrgkooli kammerkoor;

• 8. august kontsert Veljo Tormis 90 Türi Kultuurikeskuses – 
Eesti Koorijuhtide Naiskoor;

• 7. oktoober Tabasalu õpetajate tänuüritus Proto Avastus-
tehases – Tallinna Tehnikakõrgkooli kammerkoor;

• 18. oktoober sügiskontsert Harkujärve kirikus - Suurupi 
naiskoor Meretule;

• 25. oktoober Veljo Tormis 90 nais- ja neidudekooride 
kontsert „Tasase maa laul” Tallinna Lauluväljaku klaassaalis – 
Eesti Koorijuhtide Naiskoor;

• 8. november ENLS isadepäeva kontsert Estonia 
kontserdisaalis – Suurupi naiskoor Meretule.

Ilves on 2021. a Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdi loominguline 
juht ja korraldaja. Ees ootab nais- ja neidudekooride juhatamine ENLS 
ja EMLS laulupäeval „Kodulootus“ Võru-Kubija laululaval juunis 2021.
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Margot Peterson
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Kammerkooride Liit

Margot Peterson on muusikaga seotud alates varasest lapsepõlvest. 
Ta on lõpetanud Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaklassi, G. Otsa 
nim. Tallinna Muusikakooli klassikalise laulu erialal ning Eesti Teatri- ja 
Muusikaakadeemia magistriõppe koolimuusika erialal. Olles laulnud 
paljudes Eesti koorides, peab ta seda kõige olulisemaks pagasiks 
noorte koorilauljate juhendamisel. 

Tallinna Inglise Kolledžis töötab Margot Peterson alates 2006. aas-
tast ning juhatab seal kooli mudilas-, laste-, neidude- ja noortekoori, 
vilistlaste- ja lastevanemate koori, vokaalansambleid ja soliste. 
2015. aastast töötab ta ka Tallinna Prantsuse Lütseumis ning juha-
tab seal laste- ja segakoori, vokaalansamblit ja soliste. Lisaks kooli 
muusikaelus osalemisele on ta andnud pikki aastaid muusikatunde 
ka väikelastele. Õpilased ja kolleegid hindavad eriti tema muusikalist 
huumorit ja võimet luua vaba loominguline õhkkond.

Margot Peterson on alates 2007. aastast juhendanud õpilasi nii piir-
kondlikel kui vabariiklikel muusikaolümpiaadidel ning 2012. ja 2018. 
aastal ka rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil. X muusikaolümpiaadi 
vabariiklikusse vooru pääsesid tema õpilased Prantsuse Lütseumist 
Nora Kangro ja Madis Sikk (eripreemia – parim omalooming) ning güm-
naasiumiõpilane Aet Kubits (eripreemia – parim kontserdiarvustus).

2019. aasta oktoobris oli Tallinna Prantsuse Lütseumi segakooril või-
malus musitseerida kooli sünnipäevale pühendatud aktusel Estonia 
kontserdisaalis koos ERSO ja Olari Eltsiga, kandes ette G. Fauré teose 
„Pavane”. Samuti toimusid 2019. aastal Tallinna Inglise Kolledži tradit-
siooniline sügiskontsert Alexela Kontserdimajas ning jõulukontserdid 
mõlema kooliga Kaarli kirikus.

2020. aasta oktoobris toimus XV Eesti Kammerkooride Festival, kus 
Margot Peterson osales D-kategoorias tulemuslikult mõlema kooli 
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kooridega. Prantsuse Lütseumi segakoor pälvis I koha ning eripree-
mia P. Uusbergi „Mis on inimene?” hingestatud esituse eest, Tallinna 
Inglise Kolledži neidudekoor II-III koha ning eripreemia Cyrillus Kreegi 
teose parima esituse eest. Lisaks sai Margot Peterson eripreemia 
õnnestunud esinemise eest kahe eriilmelise kooriga. 

2020. aasta detsembris pidi Inglise Kolledži neidudekoor üles astuma 
Eesti Naislaulu Seltsi advendikontserdil „Jõulupuudutus”, kuid see 
kontsert jäi ära. 2021. aastal on Margotil nii Prantsuse Lütseumi sega-
koori kui ka Tallinna Inglise Kolledži neidudekooriga kavas osaleda 
XVII rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2021”.

Margot Peterson on imetlusväärne näide pühendunud muusika-
õpetajast ja koorijuhist.
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Tiit Raud
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Dirigent Tiit Raud on olnud Võrus ja Võrumaal (1997-2003 Viljandis) 
koorijuht ja muusikaõpetaja aastast 1979, tegeldes nii laste kui täis-
kasvanute muusikalise harimisega.

Alates 2011. aastast on Tiit Raud Võru segakoori Tervis dirigent. 
Aktiivse kontserttegevuse kõrval nii maakonnas kui väljaspool on Tiit 
Raud viinud koori mitmele üldlaulupeole kõrgel muusikalisel tasemel. 
Tema juhendamisel osalesid viimasel üldlaulupeol lisaks segakoorile 
Tervis ka Võru meeskoor, Antsla Gümnaasiumi poistekoor ja mudi-
laskoor.

Tiit Raud on väga leidlik oma kooridele sobiliku repertuaari valikul 
ja kontsertide stsenaariumide kavandamisel ning elluviimisel. Selle 
tunnistuseks on väärikad kontserdid „Tervis 65 ja 70“ Võru Kand-
les, koorilaulja ja juhatuse liikme Veevi Hõraku 70, Eesti Vabariik 98 
tähistamine, iga-aastased advendikontserdid sõpruskooridega jne. 
Osaletakse traditsioonilistel üritustel nagu Eesti Segakooride Liidu 
korraldatud advendikontserdid ja laulupäevad, Võrumaa laulupeod, 
„Uma Pido” jt. Tiit Raud on viinud segakoori Tervis ka rahvusvahelis-
tele muusikafestivalidele (Horvaatia, Porec 2018 ja Itaalia, Lago di 
Garda 2019). 

2020. aasta suureks ettevõtmiseks ja saavutuseks tuleb pidada Tiit 
Raua kavandatud ja ette valmistatud kontsertetendust Andres Val-
koneni lauludega ,,Nagu õhku, tuult ja valgust…’’ segakooriga Tervis. 
Kaastegevad olid Kait Tamra, Lauli Otsar, Hellika Otsar, Oliver Keel ja 
Piret Rips-Laul. Tiit Raua 60. sünnipäeva kontsert 14.11.2020 Võru 
Kandles sai teoks vaatamata keerulistele oludele. 

Tiit Raud annab tugeva panuse muusikaelu ja koorimuusika eden-
damisele oma eriilmeliste kontsertide, väljapaistvate pedagoogiliste 
oskuste ja teadmiste ning tugevate muusikakollektiividega, pakkudes nii 
õpilastele, lauljatele kui publikule rahulolu, rõõmu ja nauditavaid hetki.
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Kadi Uibo
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts 

Kadi Uibo töötab muusikaõpetaja ja koorijuhina Tallinna Nõmme 
Põhikoolis, kus juhendab laste- ja poistekoori, ukuleleringi ja heli-
tehnikaringi, lisaks annab muusikatunde 5.-9. klassidele, juhendab 
soliste ja ansambleid ning 8. klasside muusika-teemalisi loovtöid.

Alates septembrikuust töötab ta ka Püha Johannese Koolis seitsmen-
date klasside muusikaõpetajana ning on EMLS Tallinna Meeskoori ja 
Eesti Õpetajate Meeskoori ühendkoori dirigent (kuni 30. aastapäeva 
kontserdini oktoobrikuus). Abidirigendi-koormeistrina tegutseb ta 
peadirigent Indrek Vijardi kõrval Tallinna Ülikooli Meeskoori juures.

Lisaks pedagoogilisele tööle tegeleb Kadi Uibo heliloominguga, kirju-
tades koorimuusikat ning esinedes omaloominguliste kontsertidega. 
Ta teeb kaasa ansamblis Bombillaz, mis on osalenud kontsertidel ja 
festivalidel, mh toimusid sel aastal ka koolikontserdid Eesti Kont-
serdi egiidi all, mis tutvustasid ansambli 2018. aastal toimunud India 
ringreisi. 

Ülevaade 2019 – 2020 aasta tegevusest:
• solistide juhendamine, Tallinna Nõmme Põhikooli õpilase 

Martin Mägi osalemine Tähtede Lava televoorus;
• osalemine X Vabariiklikul muusikaolümpiaadil Tallinna piir-

konna voorus;
• Tallinna Nõmme Põhikooli kevadkontsert. Laval lastekoor, 

mudilaskoor, poistekoor ja külalistena EMLS Tallinna Mees-
koor, Eesti Õpetajate Meeskoor ja Tallinna Ülikooli Meeskoor. 
Laval kolm põlvkonda laulumehi;

• Tallinna Nõmme Põhikooli kooliaasta lõpuaktused – poiste-
koori esinemine trummirongkäigu ja lauluga;

• EMLS Tallinna Meeskoori ja Eesti Õpetajate Meeskoori osale-
mine Tartu laulupeol;
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• Tallinna Ülikooli Meeskoori 20. aastapäeva kontsert. Uue 
teose: „Kolm miniatuuri Jüri Rendi mälestuseks: Inimene. 
Hüvastijätt. Lõoke” esiettekanne;

• 2020 veebruaris Tallinna Nõmme Põhikooli vabariigi aasta-
päevale pühendatud kontsert-aktusel teose „Vabaduse loits” 
esmaettekanne;

• soolokontsert Loodusmuuseumis Lastearstide Liidu 
uusaastapeol;

• kontserdid ansambliga Bombillaz; 
• Bombillaze 2018. aastal toimunud India kontsertreisi DVD 

esilinastus ja kontsert Von Glehni teatris;
• Mathura tõlkeraamatu Suradasa valikkogu „Elada, et olla 

ookean” esitluskontsert Tartus koos Mathura, Nero Urke ja 
Arno Kalbusega;

• soolokontsert Raekoja platsil;
• kooli poistekoori ning ansambli Bombillaz ühiselt salvestatud 

laul „Tere, kool!”
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Riivo Jõgi
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Riivo Jõgi (1987) alustas muusikaõpinguid Põlva Muusikakoolis, 
õppides 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, 
mille dirigent ta oli ka aastatel 2013-2017, ning 2020. aasta algusest 
Politsei- ja Piirivalveorkestrit. Lisaks on ta Nõmme Muusikakooli ja 
Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri dirigent. Alates 2017. aastast töö-
tab Riivo Jõgi muusikaõpetajana Põlva Koolis ning 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 puhkpilliorkestritele on laulupidudel kõlanud aasta-
tel 2014 („Meresõit”), 2017 („Koduteel”) ja 2019 („Sinule, Eesti!”). 
2017. aastal esitasid sümfooniaorkestrid teose „Rännak”, mis oli seade 
eesti vanema põlvkonna sümfoonilistest teostest.

Tähtsamad tunnustused:
• Aasta huvialaõpetaja 2020 - riiklik hariduspreemia,
• Noor tegija 2019 – Eesti Rahvamajade Ühing,
• Põlvamaa teenetemärk 2017,
• Aastapreemia – Eesti Sümfooniaorkestrite Liit 2017,
• Aasta huvikooli töötaja 2015 – Eesti Noorsootöö Keskus,
• Aasta noor orkestridirigent 2015 - Eesti Kooriühing,
• Põlvamaa Kultuuripärl 2013.
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Tegevus 2020. aastal:
• 2022. aastal toimuva XIII noorte laulupeo puhkpilliorkestrite 

repertuaari ettevalmistamine liigijuhina;
• Seadeid vokaal- ja instrumentaalkoosseisudele kokku 42, 

sh 13 puhkpilliorkestritele;
• Grand Prix ja parima juhendaja eripreemia üleriigilisel noorte 

lauljate konkursil „Solistica”;
• Viljandi Muusikakooli 75. aastapäeva kontsert, teose „Tantsu-

lugu” esiettekanne;
• Grand Prix üleriigilisel Alo Mattiiseni nim vokaalansamblite 

konkursil;
• Abi Zeideri 100. sünniaastapäeva kontsert Politsei- ja 

Piirivalveorkestriga;
• Osalemine Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril Eesti Noorte 

Puhkpilliorkestriga, kulddiplom ja II koht E-grupis;
• Georg Otsa 100. sünniaastapäeva tähistamine Nõmme 

Muusikakooli sümfooniaorkestriga (3 kontserti, solist 
Marko Matvere, uued orkestreeringud 15 teosele).
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Kaido Kivi
Esitajad: Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ, Pärnu-Jaagupi 
Muusikakool, Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Kaido Kivi (1975) on õppinud trompetit Pärnu Muusikakoolis ja Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonnas. Alates 2013. 
aastast on ta täiendanud end EMTAs toimuvas Balti Puhkpillikoolis. 
Töötas 2001-2008 Mati Põdra Tõstamaa Puhkpillistuudios vaskpillide 
õpetajana. Alates 2013. aastast töötab ta Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis 
vaskpillide õpetajana. 

Kaido Kivi valiti 2016. aastal Halinga valla Aasta õpetajaks. Alates 
2013. aastast on ta Halinga Puhkpillifestivalide peakorraldaja ja kuns-
tiline juht, pakkudes noortele puhkpillimängus enesearendamise- ja 
koosmänguvõimalust vabariigi parimate õpetajate käe all ning koha-
likele elanikele kontserte. Eriti oluliseks kujunes Halinga XIV Puhkpil-
lifestival 2020. aastal, mil koroonaviiruse tõttu kaua distantsil olnud 
ja harjutanud noored septembris festivalil kokku ja festivaliorkestris 
mängida said. Tänu Kaido Kivi korraldamisele sai sellest festivalist 
osa rekordarv noori. 

Kaido Kivi on tegutsenud järgmiste orkestrite ja ansamblite juhina:
• 1998 Pärnu Puhkpillimängijate Selts Saxon, juhatuse liige 
• 2011 Puhkpilliorkestri Saxon dirigent
• 2012 TP-Brass juhendaja
• 2013 Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester, pealik, dirigent
• 2013 Eesti Puhkpillimuusika Ühing, juhatuse liige, 

abiesimees, juhatuse esimees
• 2013 Eesti Noorte Puhkpilliorkester, mänedžer, abidirigent
• 2014 Eesti Noorte Kontsertorkester, mänedžer, abidirigent
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2020 ja 2019 lõpp juhatatud kontserdikavad ja projektkoosseisud:
• 28.12.2019 Pärnu, Carolin Illenzeeri Fondi 14 sünnipäev;
• 26. jaanuar Eesti Kooriühingu aastapreemia gala 

Estonia kontserdisaalis;
• 2. veebruar Pärnu, Tartu rahu aastapäev koos M. Lüdigi 

meeskooriga;
• 21. veebruar kontsert Pidulikud puhkpillihelid EV-102 

Tallinnas (ENKO);
• 23. veebruar Pärnu, EV aastapäeva tseremoonia;
• 23. juuni Pärnu, võidutule vastuvõtu tseremoonia Iseseisvuse 

väljakul;
• 2. juuli Pärnu, suvemuusika kontsert, solist Artur Raidmets;
• 4. juuli Pärnu, kontsert Iseseisvuse väljakul koos M. Lüdigi 

meeskooriga, solist Peeter Kaljumäe;
• 30. juuli Pärnu, suvemuusika kontsert koos meeskooriga;
• 12. august Pärnu, M. Lüdigi nimelise mälestuspingi avamine 

Pärnu Lastepargis koos meeskooriga;
• 19. august Pärnu, kontsert-lavastus „Kulisside taga“, solistid 

Peeter Kaljumäe, Artur Raidmets, Kelly Uustani, Joosep Käär;
• 22. august ENKO kontsert „Nooruse hääled“ Võrus;
• 31. august Tori, Vaba Eesti päeva jumalateenistus;
• 15. september Pärnu, EV presidendi vastuvõtu tseremoonia;
• 22. september Pärnu, Päästeameti tunnustamise tseremoonia;
• 31. oktoober Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert 

Estonia kontserdisaalis;
• 11. november Pärnu, Kaitseliidu aastapäeva tähistamine 

Iseseisvuse väljakul.

2020 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• 22. veebruar Tallinna talvefestival „Hoia Jumal Eestit!“ (ENKO);
• 26.-27. september Pärnu-Jaagupi puhkpillifestival (peakorraldaja 

Kaido Kivi): õpitoad, festivaliorkester, orkestri Saxon kontsert;
• 3. oktoober Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2020: C-grupi I koht. 
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Tarmo Kivisilla
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Tarmo Kivisilla (1972) on õppinud Nõmme Muusikakoolis Kai Kiige 
flöödiklassis, täiendanud end dirigeerimise alal Toivo Luhatsi ja Priit 
Raiki juures, lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Reet Braueri 
puhkpillidirigeerimise klassi ja muusikapedagoogika erialal 1994. Ta 
on täiendanud end magistriõppes etnomusikoloogia alal (juhendaja 
V. Sarv).

Tarmo Kivisilla on puhkpilliorkestri dirigent, muusikapedagoog ja 
-õppejõud. Käesoleval hooajal on ta Tallinna Tehnikaülikooli Puhk-
pilliorkestri (alates 1995), Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (alates 2018) 
ja TTÜ Kammerorkestri (alates 2017) dirigent.

Ta on töötanud orkestritöö kõrval ka folklooriringi juhendajana, 
orkestrandina ning käesoleva ajani muusikaõpetajana.

Tarmo Kivisilla on juhatanud festivaliorkestreid Lätis, Leedus ja Eestis 
(üliõpilasfestivalid „Gaudeamus”, „Mürtsub Pill”), osalenud külalis-
dirigendina Lätis ja Kreekas. Ta oli eelmise, 2019 aasta juubelilaulupeo 
puhkpilliorkestrite liigidirigent ja on ka järgmise, 2022. aastal toimuva 
noorte laulupeo puhkpilliorkestrite liigidirigent. 

Tema juhatatav Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester on nime-
tatud Eesti Kooriühingu Aasta puhkpilliorkestriks 2016 ja Tarmo 
Kivisillale on omistatud Eesti Kooriühingu Aasta orkestridirigendi 
nimetus 2017. aastal.

Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril saavutas Tallinna Tehnikaülikooli 
puhkpilliorkester Tarmo Kivisilla juhatamisel 2018. aastal I koha 
D grupis ja 2020. aastal I koha kõrgeimas E-grupis.



67

Aigar Kostabi
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Aigar Kostabi (1958) õppis 1973-1977 Heino Elleri nimelises Tartu 
Muusikakoolis ja 1977-1982 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis.

Aastatel 2000-2011 on ta osalenud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
puhkpillimuusika koolitustel. 

Aigar Kostabi töötas 1979 kutselise orkestri Helikon ja 1980-1990 
kutselise orkestri Tallinn orkestriartistina. Aastatel 1991-1993 mängis 
ta Eesti Kaitsejõudude Orkestris ja 1979-2009 Rahvusooper Estonia 
orkestris.

Alates aastast 1989 on ta Nõmme Muusikakooli õpetaja-dirigent ja 
aastast 2008 Kohila Koolituskeskuse õpetaja.

Aigar Kostabi oli aastal 2020 Nõmme Muusikakooli Noorteorkestri, 
Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkestri, Nõmme Brassi Tärkamine, 
Rapla Pasunakoori, Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkestri, Kohila 
Koolituskeskuse ja puhkpillikvinteti Tuulisbrass dirigent.

2020 aastal osales Aigar Kostabi kolme orkestriga Eesti Puhkpilli-
orkestrite Turniiril. Tema juhatamisel saavutas Nõmme Muusikakooli 
Brass Tärkamine I koha, Nõmme Muusikakooli Noorteorkester III koha 
ja Rapla Pasunakoor hõbediplomi.
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Kalev Kütaru
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Kalev Kütaru (1957) õppis 1965-1976 Tallinna Muusikakeskkoolis ja 
1976-1981 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas klar-
netimängija, puhkpilliõpetaja ja puhkpilliorkestri dirigendi erialal.

Alates 1978 on Kalev Kütaru tööl Salme Kultuurikeskuse noorte puhk-
pilliorkestri juures nii dirigendi kui pilliõpetajana. Tema kõige edukam 
õpilane on olnud Toomas Vavilov. 

Orkestrandi-klarnetimängijana on ta töötanud kutselises puhk pilli-
orkestris Tallinn ja Kaitseväeorkestris. 1993. aastal oli Kalev Kütaru 
laste- ja noorte laulupeo üldjuht.

2010. aastast tänaseni on ta Kaitseliidu Tallinna maleva orkestri pealik 
ja dirigent. 2013. aasta Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril saavutas 
Kalev Kütaru Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkestriga I koha B-grupis.

Alates 1978 on ta osalenud klarnetistina Vabariiklikus Puhkpilli-
orkestrijuhtide Orkestris (VOP). Aastast 2016 on Kalev Kütaru osa-
lenud Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestris (EDAP) mängija 
ja dirigendina.

Kalev Kütaru on aktiivne Eesti Puhkpillimuusika Ühingu liige. Ta on 
kauaaegne puhkpilliorkestrijuhi kutsekomisjoni esimees, repertuaa-
ritoimkonna liige ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi D.O. Wirkhausi allfondi 
esimees.

2018. aastal saavutas Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester Estonia 
kontserdisaalis Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril C-grupis I koha ja 
2020 aastal samal konkursil D-grupis I koha.
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Diana Mäeväli
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Diana Mäeväli (1972) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
(EMTA) muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal 2000. a (prof 
Olev Oja, dots Tõnu Kangron). Muusikapedagoogika erialal omandas 
ta samas magistrikraadi (2014). Täienduskoolitusena on ta õppinud 
orkestridirigeerimist EMTA-s dots Jüri Alperteni orkestridirigeerimis-
klassis, täiendanud end Marc Lange (Saksamaa) juhendamisel ja lõpe-
tanud Tallinna Ülikoolis Valdo Rüütelmaa orkestridirigeerimisklassi. 
2017. aastal osales Diana Mäeväli Pärnu Muusikafestivalil toimunud 
Järvi Suveakadeemias.

Diana Mäeväli on juhatanud Keila Linnaorkestrit (2013-2016) ning 
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestrit (2014-2018). Kunstilise juhina 
on ta organiseerinud Tallinna Uue-Maailma Lasteaedade Laulu- ja 
Tantsupäeva (2015 ja 2016) ning juhatanud ka selle sündmuse raames 
kokku kutsutud ühendorkestrit.

Rae Huvialakooli orkestriklassi juhendajana alustas Diana Mäeväli 
tööd aastal 2016. Aastatel 2018 ja 2019 on ta juhatanud Rae valla 
suurüritusel „Klunker” ühendkoori ja orkestrit.

Diana Mäeväli on Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri dirigent 
alates 2016. aastast. Aastal 2018 saavutas orkester Eesti Puhkpilli-
orkestrite Turniiril D-grupis I koha ning 2020. aastal kõrgeimas E-kate-
goorias konkursi parimate punktidega I koha. 2020. aasta oli Tallinna 
Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri 70. juubeliaasta, mil toimus mitmeid 
kontserte. Juubeli kontsertetendus oli Tallinna Vaba Laval 17. oktoobril.

Alates 2018. a töötab Diana Mäeväli Tallinna Inglise Kolledžis, kus 
lisaks muusikatundide juhendamisele juhatab ta mudilaskoori ning 
keel- ja puhkpillidest koosnevat õpilasorkestrit. 

Diana Mäeväli on valitud 2021. a üliõpilaste laulu- ja tantsupeo „Gau-
deamus” puhkpilliorkestrite liigijuhiks.
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Mart Aus
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Mart Aus (1988) on lõpetanud puhkpilliorkestri dirigeerimise magistri-
õppe cum laude Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis 2017. aas-
tal. Lisaks lõpetas Mart aastal 2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia magistriõppe orkestridirigeerimise erialal professor Paul Mägi 
juhendamisel. 

Iganädalaselt dirigeerib ja juhib Mart nelja erinevat noorteorkestrit. 
Aastast 2018 on ta Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkestri diri-
gent ja alates septembrist 2020 ka Lasnamäe Muusikakooli Noorte 
Puhkpilliorkestri dirigent. Aastast 2019 on ta Paide Muusikakooli 
Sümfoniettorkestri dirigent. Käesoleval aastal loodi Mardi initsiatiivil 
Tapa Muusikakooli Orkester, mille esimene proov toimus 8. oktoobril 
2020. Orkestris mängivad muusikakooli puhk-, keel- ja löökpilliõpila-
sed. Lisaks eelpool nimetatud muusikakoolidele õpetab Mart ka Keila 
Muusikakoolis. Eelnevalt mainitud orkestrite peamine väljund on 
esinemine muusikakooli ja ka kohaliku omavalitsuse üritustel. Lisaks 
orkestrite juhatamisele on Mart löökpilli-, rütmika- või trompetiõpetaja 
eelpool mainitud muusikakoolides. 

3. oktoobril 2020 Estonia Kontserdisaalis toimunud Eesti Puhkpilli-
orkestrite Turniiril saavutas Mart Ausi juhendamisel esinenud Las-
namäe Muusikakooli Puhkpilliorkester A-grupis I koha.  

Mart on osalenud aastal 2020 dirigendina Eesti Dirigentide Akadee-
mia Puhkpilliorkestri töös. 

Mart on olnud Merksemi Kuningliku Puhkpilliorkestri (Belgia) pea-
dirigent ja dirigeerinud mitmeid orkestreid nagu Rousse Philharmonic 
Orchestra (Bulgaaria), Baltic Academies Orchestra, Festival Brass 
Band (Belgia), Klaaspärlimäng Sinfonietta, Eesti Noorte Kontsert-
orkester, Royal Windband Schelle, Wind Orchestra of Royal Conserva-
toire Antwerp, Royal Windband Wijnegem, Tallinna Muusikakeskkooli 
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Puhkpillisümfoonikud, Antwerp Student Camerata, Järvi Akadeemia 
orkestrid ja paljud teised. 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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Nele Erastus 
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Nele Erastus (1993) on lõpetanud bakalaureuse õppeastme Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias (prof Tõnu Kaljuste). Hetkel on ta oman-
damas magistrikraadi prof Toomas Kapteni klassis.

Nele Erastus on end täiendanud mitmetel orkestri- ja kooridirigeeri-
mise meistrikursustel. 2020. aastal võttis ta osa neljast dirigeerimise 
meistrikursusest nii Eestis kui ka välismaal, mida viisid läbi Paavo 
Järvi, Vello Pähn, Frieder Bernius ja Josep Vila i Casañas. Varasemalt 
on teda juhendanud ka Simon Halsey, Zoltan Pad, Risto Joost jpt.

2020. aastasse jääb suurel määral kammernaiskoori Sireen albumi 
„Terra Feminarum“ salvestamise ettevalmistus. Selleks puhuks on 
tellitud uut kooriloomingut paljudelt noortelt eesti heliloojatelt, nagu 
näiteks Evelin Seppar, Maria Kõrvits, Maarja Nuut, Liina Sumera jpt. 

Novembris 2020 toimus Eesti Kooriühingu korraldatav Uue muu-
sika kontsert, kus Nele Erastus oli kunstiline juht. Kontserdil esines 
kokku viis koori, kelle esituses kõlasid mitmed esiettekanded. Nele 
juhatusel tuli kammernaiskoor Sireeni poolt esiettekandele Evelin 
Seppari „Maardurand“ ja Valter Soosalu „Il n’y a pas d’amour heureux“ 
ja kammerkooriga Kolm Lindu Mariliis Valkoneni teos „Hingan“.

2020. aastal valiti Nele Erastus teist korda Eestit esindama Maailma 
Noortekoori sessioonile. Samuti valiti ta läbi konkursi ka Euroopa 
Noortekoori lauljaks.

2019. aasta oktoobris pälvis Nele VII noorte dirigentide konkursil 
II koha ning novembris omistati talle Gustav Ernesaksa stipendium. 
2016. aastal saavutas ta koolidevahelisel koorijuhtide konkursil esi-
koha.

Dirigendi- ja koormeistritöö on Nelet kokku viinud mitmete kollektiivi-
dega: Stuttgarti Kammerkoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti 
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Rahvusmeeskoor, Türgi Riiklik Segakoor jpt. Kammernaiskoori Sireen 
juures töötab Nele dirigendina 2017. sügisest, alates 2018. aasta 
oktoobrist on ta koori peadirigent ning saavutanud kooriga auhinnalisi 
kohti mitmetel konkurssidel. Kammernaiskoor Sireen valiti 2019. aasta 
oktoobris European Broadcast Unioni (EBU) poolt korraldatava koo-
rikonkursi „Let The Peoples Sing“ finaali Barcelonas, kus saadi täis-
kasvanute kategoorias I koht. 
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Sigrid Hint 
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Sigrid Hint (1996) omandas bakalaureusekraadi Tallinna Ülikooli Balti 
filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooniinstituudis muusika ja 
haridusteaduste erialal. 

2006-2013 õppis ta Pärnu Muusikakoolis flöödi erialal.

Sigrid Hindi poolt juhendatavad orkestrid on Kaitseliidu Pärnumaa 
maleva orkester Saxon, Pärnu Muusikakooli noorema astme puhk-
pilliorkester ja Pärnu-Jaagupi Muusikakooli sümfoniett.

Sigrid Hint on orkestri õpetaja Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis, õpetaja 
Pärnu Käsikellakoolis, puhkpilliorkestri juhendaja Pärnu Muusikakoolis 
ning pilliõppe juhendaja Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

Kontserdid 2020:
• 2. juuli puhkpilli suvemuusika kontsert Koidula pargis, 

orkester Saxon;
• 30. juuli puhkpilli suvemuusika kontsert Koidula pargis, 

orkester Saxon;
• 27. september Halinga XIV Puhkpillifestival 2020 

lõppkontsert, orkester Saxon;
• 3. oktoober Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2020, orkester 

Saxon I koht; 
• 31. oktoober EPÜ aastakontsert, orkester Saxon;
• 28. november Tori kirikus Vabadussõja alguse pidulik jumala-

teenistus, orkester Saxon.
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Karin Kuulpak 
Esitajad: Eesti Kammerkooride Liit ja Eesti Naislaulu Selts

Karin Kuulpak (1994) on noor dirigent ja helilooja, kes on lõpetanud 
cum laude Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise eriala 
ja omandanud magistrikraadi (prof Hirvo Surva). 2017/2018 hooajal 
õppis Karin Kuulpak Amsterdami konservatooriumis.

2016 kutsus Kuulpak kokku kammerkoori Encore, mis on väga edukalt 
esinenud erinevatel konkurssidel. 

Ta on ka naiskoori Kaja ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi laste- ja sega-
koori dirigent ning Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori 
ja Tallinna Raekoori abidirigent.

XV Eesti Kammerkooride Festivalil saavutas kammerkoor Encore 
I-II koha A-kategoorias ja pälvis eripreemia parima kohustusliku teose 
esituse eest.

Olulisemad kontserdid 2020:
• Naiskoori Kaja ja Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori ühis-

kontsert „Saame kokku sügisel“ Kaja kultuurikeskuses 27.10;
• Kammerkoori Encore kontsert „Õnnis on inimene“ 

VHK muusika maja saalis 04.10;
• Kammerkoori Encore ärkamisaja kontsert „Siin on ilus elada“ 

(korraldaja Eesti Kontsert) Estonia kontserdisaalis 16.09; 
• TTÜ Akadeemilise Naiskoori kontsert Tallinn Music Weeki raa-

mes koostöös Eesti Kooriühinguga Kalju baptistikirikus 28.08;
• Tallinna Raekoori esinemine Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 

kontserdil Vabaduse väljakul 20.08;
• GAGi segakoori esinemine Gustav Adolfi Gümnaasiumi ema-

keelepäeva kontsert-aktusel Mederi saalis 12.03;
• Kammerkoori Encore kontsert „Eesti tunne“ (kaastegev keel-

pilliorkester) Tallinna Niguliste kirikus 29.02;
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• TTÜ Akadeemilise naiskoori esinemine Pärnu linnapea 
vastuvõtul ja Pärnu valla vabariigi aastapäeva kontserdil 
Pärnu kontserdimajas 23.02;

• Kaja naiskoori ja Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoori 
ühine kontsert Kaja kultuurikeskuses 22.02;

• Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori esinemine 
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Vabariigi 102. aastapäevale 
pühendatud kontsert-aktusel TTÜ aulas 21.02. 

Helisalvestused 2020:
• Kontsert „Eesti tunne” Niguliste kirikus 29. veebruaril 2020.

Esitaja: kammerkoor Encore;
• Eesti Kammerkooride Festival, Grand Prix voor 10. oktoobril 

2020. Esitaja: kammerkoor Encore.
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Kristel Marand
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Kristel Marand on lõpetanud  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
2011. aastal kooridirigeerimise erialal professor Ants Sootsi juhen-
damisel. Magistrikraadi omandas ta 2013. aastal hääleimprovisatsiooni 
erialal professor Anne-Liis Polli juures ning alates 2018. aasta sügisest 
on end täiendamas magistrantuuris kooridirigeerimise erialal (prof 
Tõnu Kaljuste). 

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. aasta sügi-
sest viib proove läbi Tartu Ülikooli Puhkpilliorkestri Tallinna filiaaliga. 
Lisaks kuulub ta lauljana kammerkoor Collegium Musicale ridadesse 
ning on ühtlasi selle abidirigent. Vaatamata keerulisele aastale aitas 
Kristel koori ette valmistada mitmeteks kontsertideks, kokku andis 
Collegium Musicale 2020. aastal 25 kontserti. 

Kristel armastab muusikas mitmekülgsust ning erinevate stiilide ja 
vokaaltehnikate ühendamist. Tema üheks suureks kireks on vokaal-
seadete kirjutamine, mida ta rakendab lisaks kooridele enda asutatud 
naisvokaalansamblis Wannabes.

XV Eesti Kammerkooride Festivalil sai Maksu- ja Tolliameti segakoor 
Peale Viit C-kategoorias III koha. 
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Mai Simson  
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Koormeister ja dirigent Mai Simson on lõpetanud 2013. aastal Tartu 
Ülikooli matemaatika erialal ning paralleelselt Tartu Heino Elleri 
nimelise Muusikakooli kooridirigeerimise erialal (õp Karin Herne). 
2017. aastal omandas ta magistrikraadi cum laude Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias prof Tõnu Kaljuste dirigeerimisklassis. 2018. aasta 
sügisest jätkuvad õpingud samal erialal doktoriõppes. Mai Simson 
on pälvinud Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi (2017) ja 
Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi (2019). 2014. aastal jõudis ta 
XI üleriigilisel noorte koorijuhtide konkursil finaali.

Käesoleval ajal töötab Mai Simson Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mias, dirigendina Eesti Rahvusringhäälingu segakoori juures ning 
koormeistrina kammerkooris Voces Tallinn. Koormeistri või dirigen-
dina on ta olnud seotud ka mitmete erinevate projektidega Eesti 
Rahvusmeeskoori, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Voces Tallinna 
ja Tallinna Kammerorkestri juures.

2017. aastal tegi Mai Simson debüüdi laulupeodirigendina, juhatades 
XII noorte laulupeol „Mina jään” neidudekoore. 2019. aasta üldlaulu-
peol „Minu arm” seisis ta dirigendipuldis lastekooride ees ning ka 
tuleval 2022. aastal toimuval noorte laulupeol juhatab ta lastekoore.

Koormeistrina on ta ette valmistanud erinevaid suurvorme, sh Johann 
Sebastian Bachi Missa h-moll, „Lutheri missa G-duur“ ja „Magnificat“, 
Georg Friedrich Händeli „Jefta“ ja „Messias“, Sergei Rahmaninovi 
„Koguöine jumalateenistus“, Tigran Mansurjani Reekviem, Ludwig 
van Beethoveni Missa C-duur, Wolfgang Amadeus Mozarti „Vesperae 
solennes de confessore“, Arthur Honeggeri „Kuningas Taavet“, Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina „Missa papae Marcelli“, Giovanni Battista 
Pergolesi „Magnificat“, Camille Saint-Saënsi „Jõuluoratoorium“ ning 
Ottorino Respighi „Lauda per la nativita del Signore“, eesti heliloojatelt 
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aga Rudolf Tobiase „Joonas“ ning Arvo Pärdi „Te Deum“ ja „Aadama 
itk“. Lisaks oli Mai Simson Tobiase oratooriumi „Joonas“ originaalpar-
tituuri ja klaviiri toimetaja.

Mai Simson kuulub Eesti Segakooride Liidu (alates 2015), Eesti Koo-
rijuhtide Liidu (alates 2017) ning Eesti Kooriühingu (alates 2019) 
juhatusse.

Aasta 2020:
• MustonenFest Iisraelis 22.02–29.02.2020 koormeister ja 

dirigent. Kavas Bachi  h-moll missa, Pärdi „Salve Regina” ja 
„Da Pacem” jm; 

• Haapsalu vanamuusikafestival 23.07.2020 koormeister. 
Kavas Händeli „Jefta”, esitasid Voces Tallinn, Floridante, 
dirigent Toomas Siitan;

• Voces Tallinna kontserdid inglise dirigent Edward Caswelliga, 
koormeister. Kavas Pärt, Byrd, Schütz, Tallis, Obrecht jt;

• Rahmaninov „Koguöine jumalateenistus” 23.10.2020, 
25.10.2020, 01.11.2021 koormeistrina ning viimane kontsert 
dirigendina. Esitaja Voces Tallinn, dirigent Risto Joost. 
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Edmar Tuul 
Esitaja: Tallinna Tehnikaülikooli Kultuurikeskus

Edmar Tuul (1990) lõpetas 2017. a Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
bakalaureuseõppe kooridirigeerimise erialal (prof Tõnu Kaljuste). 
2014. aastal pälvis ta Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi. 
2019 suvel oli Edmar XX tantsupeo „Minu arm“ peadirigent, 2017 suvel 
XII noorte laulupeo „Mina jään“ noormeestekooride liigidirigent.

Sel hooajal on Edmar järgmiste kollektiivide peadirigent: orkester 
Ventum, Pärnu Muusikakooli keelpilliorkester, Tallinna Raekoor, 
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, Maardu koor 
ja naiskoor Virvik ning Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia 
kontsertkoori abidirigent.

Lisaks oma kollektiividele on Edmar juhatanud Gstaad Festivali Süm-
fooniaorkestrit, Tallinna Kammerorkestrit, Eesti Riiklikku Sümfoonia-
orkestrit, Vanemuise Sümfooniaorkestrit, Eesti Rahvusmeeskoori, 
Eesti Filharmoonia kammerkoori, Pärnu Linnaorkestrit, Üle-eesti-
list Noorte Sümfooniaorkestrit, Eesti Muusikaõpetajate sümfoonia-
orkestrit, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia segakoori ja Sinfoniettat 
ning mitmeid koore.

Dirigeerimist on Edmar õppinud Tõnu Kaljuste, Neeme Järvi, Kristjan 
Järvi, Paavo Järvi, Gennadi Roždestvenski, Hirvo Surva, Colin Mettersi, 
Achim Holubi, Lukas Groeni ja Leonid Grini juhendamisel.

2019/2020 hooaja tähtsamad kontserdid:
• Nõmme advendiküünla süütamine Glehni kuju juures Tallinna 

Raekooriga 29.11.2020;
• Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kontsertkoori ja 

kammerkoori kontsert „Urmas Sisask 60” Tallinna Jaani kirikus 
31.10.2020;
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• Eesti Kammerkooride Festival TTÜ Akadeemilise Naiskooriga 
Õpetajate majas ja Niguliste kirikus 10.10.2020;

• Tallinna Tehnikaülikooli uue rektori inauguratsiooni 
tseremoonia 31.08.2020;

• TTÜ Akadeemilise Naiskoori esinemine Kalju Baptisti-
koguduses Tallinn Music Weeki raames koostöös Eesti Koori-
ühinguga 28.08.2020;

• Tallinna Raekoori esinemine Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 
kontserdil Vabadusel väljakul 20.08.2020;

• Rahvusvahelise Järvi Akadeemia dirigeerimiskursuse lõpp-
kontsert Pärnu Kontserdimajas 19.07.2020;

• Pärnu Muusikakooli keelpilliorkestri kontsert Ammende villas 
Pärnus 18.07.2020;

• TTÜ Akadeemiline Naiskoor esines Pärnu linnapea vastuvõtul 
ja Vabariigi aastapäeva kontserdil Pärnu Kontserdimajas 
23.02.2020;

• Pärnu Muusikakooli juubelikontsert Pärnu Kontserdimajas 
15.02.2020;

• Naiskoori Virvik talvekontsert Viimsi kirikus 15.12.2019;
• TTÜ Akadeemilise Naiskoori jõulukontsert „1777+114“ 

Tallinna Niguliste kirikus 14.12.2019.

2020. aasta helisalvestused:
• Rainer Michelsoni ja Ivo Linna teose „Ma olen siin” salvesta-

mine orkestriga 23.11.2020.ERR I stuudios;
• Filmimuusika „Kratt” salvestamine orkestriga Ventum 

03.11- 06.11.2020 ERR I stuudios;
• Madis Orava teose „Mehe mõõt” salvestamine 2021. aasta 

Meeste Tantsupeo „4 venda” jaoks 04.10.2020 ERR 
II stuudios.
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Urmas Himma
Esitaja: Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester

Urmas Himma (s 1963 Võrus) on metsasarvemängija, pedagoog ning 
sündmuste korraldaja, Eesti Teatriliidu (1979) ja Tartu Metsasar-
veklubi (1990) liige. 

Ta lõpetas 1985 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli (Kaupo 
Antzon) ja õppis 1985–86 Tallinna Konservatooriumis (Uve Uustalu). 
1979–81 ja alates 1985 on ta mänginud Vanemuise orkestris ning 
1997–2001 ühtlasi Pärnu Linnaorkestris. Olnud aastast 2005 Tartu I 
Muusikakooli metsasarveõpetaja, 2010–15 Võru Muusikakooli ja alates 
2015 Vastseliina Muusikakooli vaskpilliõpetaja. Ta on korraldanud 
1991–2005 Tartu metsasarvepäevi, alates 2005 HanseHornFesti ja 
alates 2012 Eduard Tamme nimelist Võru puhkpillifestivali.

Urmas Himma ja Ilmar Kudu on iga aasta augustis teinud Võrust puhk-
pillimuusika pealinna. Aastate jooksul on Himma kutsunud Eduard 
Tamme festivalile Võrru mitmeid rahvusvahelisi artiste, dirigente 
ja orkestreid, teinud oma korraldajatööd pühendumisega ja profes-
sionaalselt. 

Kontserttegevus brassansambliga Vastseliina Torod 2020:
• 24. veebruar EV102 kontsert Loosi seltsimajas; 
• 12. aprill ülestõusmispüha teenistused Võru ja Pindi kirikutes;
• 23. juuni surnuaiapüha teenistused Pindi ja Leevi 

surnuaedadel; 
• 24. juuni surnuaiapüha teenistus Võru surnuaial; 
• 10.-12. juuli Vastseliina Torod Paganamaa PereBrassi 

koosseisus; 
• 19. juuli avatud talude päev, kontsert Humaliste talus Loosis; 
• 25. juuli Loosi kodukandipäeva kontsert; 
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• 15. august Tammefestivali non-stop kontsert Võru 
keskväljakul ja Tamula rannas; 

• 16. august Võru valla puhkpillipäeval mängisid Vastseliina 
Torod, puhkpilliorkester Kungla, Vastseliina puhkpilliansambel 
ja Vastseliina saksofonikvartett.

Sündmuste korraldamine 2020: 
Korraldajana valmistas Urmas Himma ette Saksamaal Brilonis 
4.-7. juunil toimuma pidanud rahvusvahelist hansalinnade metsa-
sarvemängijate üritust HanseHornFest, mis jäi kahjuks ära. 

10.-12. juulil korraldas ta Paganamaa PereBrassi Krabil, kus osales 32 
noort puhkpillimängijat. Esineti Paganamaa päevadel 10. ja 11. juulil 
ning anti kontsert Pindi kirikus 12. juulil. 

14.-15. augustil toimus tema korraldusel järjekordne Eduard Tamme 
nim Võru Puhkpillifestival: 

• 14. augustil esinesid Eesti Akadeemiline Vaskpillikvintett ja 
TuulisBrass kontserdil Kandles;

• 15. augustil toimus puhkpillipäeva non-stop kontsert Võru 
keskväljakul, kus esinesid Väägvere pasunakoor ja puhkpillior-
kester Forte Tartust, Võru puhkpilliorkester, puhkpilliorkester 
Kungla, Vastseliina saksofonikvartett, brassansambel Vast-
seliina Torod, Tõrva muusikakooli puhkpilliorkester, Võhma 
puhkpillistuudio vaskpilliansambel ja vaskpilliorkester Paga-
namaaPereBrass. Pärastlõunal mängisid kõik eelpoolnimeta-
tud koosseisud Võru linnaruumis;

• 15. augustil toimus Võru Katariina kirikus meistrite kontsert, 
kus esines duo Indrek Vau (trompet, flüügelhorn) ja Heigo 
Rosin (löökpillid). 
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Ülo Kannisto
Esitajad: Lauri Breede ja Urmas Lattikas

Alates 2012. aastast on Ülo Kannisto korraldanud iga aasta 20. augustil 
Eestimaa erinevates paikades suurt ühislaulmise kontserti Vaba Rahva 
Laul, mis toimub Eesti Vabariigi taasiseseisvumise auks. Sinna kutsutakse 
kaasa tegema nii koore kui soliste – kõiki, kes tahavad tähistada meie 
võimalust elada vabas Eestis.

Tavaliselt on need peod lauluväljakutel, aga vahel on tulnud ka ehitada 
kontserdilava, nagu näiteks 2019 Pärnu Vallikäärus või 2020 Haapsalus. 
Kontserdi tarvis läheb vaja pillimehi, soliste ja koori ning kõike peab ka 
helindama. Muusikutele on pakutud kehakinnitust ja supiköök on alati 
kohal. Seda kõike on Ülo organiseerinud, lisaks kutsub ta kokku koorid, 
osaleb repertuaari valimisel, korraldab noote ja laulusõnu sisaldavate 
kavade trükkimise jne. Ta on seda teinud omakasupüüdmatult, ilma riigi-
poolse toeta, tihti on ta panustanud ka isiklikke vahendeid ja seda suures 
ulatuses. Kord ütles ta, et kulude katmiseks müüs ta osa oma metsast.

Lauri Breede on Vaba Rahva Laulul koore juhatanud alates 2016. aastast, 
mil pidu toimus Keilas. Pillimehi hoiab alates 2015. aastast koos tema 
konservatooriumiaegne kursusevend Urmas Lattikas. 

2020. aasta oli eriline, kuna viiruse levik peatas kooride tegevuse ja kont-
serte ei juletud korraldada. Pärast pikka kaalumist lükati Vaba Rahva Laul 
5. septembrile ning see läks väga edukalt: suur kontserdilava Haapsalus 
tuli lauljaid täis (osales 109 koori üle Eesti!), solistidena osalesid Han-
na-Liisa Võsa, Koit Toome, Jassi Zahharov ja Tanel Padar ning kaasa tegi 
ka tantsurühm Uppsar.

Läbi aastate on Vaba Rahva Laulul osalenud sajad koorid ning solistid 
– lisaks eelpool mainitutele nimetame veel Ivo Linna, Boris Lehtlaane, 
Tõnis Mägi, Rene Soomi, Gerli Padari, Siiri Sisaski jt nimesid. Kontserdid 
on toimunud Kuressaare lossihoovis (2012-2015), Keila lauluväljakul 
(2016), Põlva Intsikurmu lauluväljakul (2017), Paide Vallimäel (2018), 
Pärnu Vallikäärus (2019) ja Haapsalus (2020). Vaba Rahva Laul 2021 
leiab aset Rakvere Vallimäel.
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Marika Kuusik
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Marika Kuusik on Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuht alates 2016. a 
ning tema ülesanne on seltsi tegevuse arendamine ning seltsi ürituste 
korraldamine ja koordineerimine. Marikal on oluline roll ka Eesti Meeste-
laulu Seltsi igapäevatöös: seltsi liikmetel ja dirigentidel on võimalus 
saada vastuseid tekkinud küsimustele, jagada muresid, rõõme ja ideid. 

Koostöös seltsi toimkondadega on Marika vastutada riiklike tähtpäe-
vade korraldamine (sh riigilipu heiskamise tseremoonia 24. veebruaril, 
Tartu rahu aastapäev ja emadepäeva pidulik kontsert), solistide ja 
kooride võistulaulmiste korraldamine ning iga-aastane poistekooride 
laulu- ja spordilaager. Väga suureks ja mahukaks tööks oli EMLS 30 
kontsertide korraldamine 2018. aastal, mis ka väga hästi õnnestusid. 
Marika on korduvalt vabatahtlikuna abiks käinud ka Kooriühingu kont-
sertidel ja festivalidel, pannes käed rõõmsalt külge kõikjal, kus vaja.

Poiste-solistide lauluvõistlus on aastate jooksul kujunenud kaalukaks ja 
väga populaarseks, osaleb ca 500 laulupoissi. Võistlus on väga oluline 
poiste muusikaliste ja laululiste oskuste arendamisel ning  tänuväärne 
on nende õpetajate töö, kes kannatlikult ja järjepidevalt uusi andeid 
avastavad ja kasvatavad. Võistluse tagasiside on alati positiivne, mis 
kõneleb kõrgest korralduslikust tasemest. Marika korraldusel toimus 
see 2017. ja 2019. aastal ning toimub taas 2021. aastal.

Meestelaulu Seltsi emadepäeva kontsert, mis on seni olnud Tallin-
na-keskne üritus, toimus 2019. aastal Kesk-Eestis, Paides ning sai 
erakordselt sooja vastuvõtu osaliseks. Nagu mainis tollane EMLSi 
juhatuse esimees Hirvo Surva, ei ole emad ainult Tallinnas, vaid vää-
rivad tunnustamist ja tähelepanu laiemalt üle Eesti. 2020. aastal tuli 
emadepäeva kontsert asendada Meestelaulu Seltsi poolse muusi-
kalise tervitusega, mida said ETV saates „Hommik Anuga“ vaadata 
kõik soovijad üle Eesti. 
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Poistekooride laulu- ja spordilaagrid Remnikul ja Pärlseljal on laulu-
poiste seas erakordselt populaarsed ning paistavad silma väga mitme-
külgse ja hariva programmiga nii poistele kui õpetajatele. Osalejaid on 
üle 400. Selle ürituse ettevalmistustegevus kestab terve aasta. Marika 
on seda korraldanud 2017-2019. 2020. aastal jäi laager koroona tõttu 
küll kahjuks ära, kuid toimub taas 2021. aastal. 
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Marika Murumaa
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Marika Murumaa on Eesti Naislaulu Seltsi tegevsekretär alates 2016. 
aasta sügisest ning tema tööülesanneteks on seltsi tegevuse arenda-
mine, seltsi poolt ellu kutsutud kontsertide, projektide ja sündmuste 
korraldamine ja koordineerimine.

Marikal on oluline roll ENLSi igapäevatöös. Seltsi liikmetel ja dirigentidel 
on temalt alati võimalus saada lahket nõu, vastuseid tekkinud küsi-
mustele ning jagada oma muresid, rõõme ja ideid. Ta on alati abivalmilt 
vabatahtlikuna osalenud ka Kooriühingu suurürituste läbiviimisel.

Marika on suurepärane suhtleja ning tema kiire ja täpne organisee-
rimisoskus seltsi rohkearvuliste sündmuste korraldamisel on hin-
damatu.

2020. aasta olulisemateks Marika korraldatud sündmusteks olid:
• „Aasta Naiskoor 2020” valimised;
• EV 103. aastapäevale pühendatud kontsert Haapsalu toom-

kirikus;
• 6.-8. märtsil toimunud neidudekooride kontserdireis 

Peterburi, kus anti kaks kontserti;
• Veljo Tormise 90 . sünniaastapäevale pühendatud kont-

sert „Tasase maa laul“ Tallinna Lauluväljaku klaassaalis ja 
Tartu Ülikooli aulas (edasi lükatud aastasse 2021);

• Isadepäeva kontsert „Isad, lapsed ja laulud“ 
Estonia kontserdisaalis.

Organiseeritud oli ka neli advendikontserti (Tallinnas, Tartus ja Pär-
nus), mis kahjuks olukorra tõttu riigis ära jäid.

Marika on aktiivselt tegev ka 2021. aastal toimuva nais- ja meeskoo-
ride laulupäeva „Kodulootus” korraldusmeeskonnas.
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Mati Põdra
Esitaja: Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester

Mati Põdra (s 1968) on dirigent, muusikapedagoog, arranžeerija ja 
sündmuste korraldaja. Aastatel 1995–2009 töötas ta Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumis muusikateoreetiliste ainete ja muusika-
ajaloo õpetajana, 2009–2011 Islandil Thorshöfnis instrumendi-
õpetajana, 2011–2013 Jana Tringi erakoolis kitarriõpetajana. Alates 
aastast 2011 on ta Lihula Muusika- ja Kunstikoolis vaskpuhkpillide 
ja löökpillide õpetaja.

Mati Põdra algatusel hakati alates 2008. aastast Kaitseliidu orkestreid 
uuesti kasutama suvistel võidupüha paraadidel. Alates 2013. aastast 
koordineerib ta Kaitseliidu kooli juures orkestrite õppetegevust kogu 
organisatsioonis.

Mati Põdra on rahvusvaheliselt tunnustatud arranžeerija, kelle sea-
tud muusikateoseid on mänginud puhkpilli- ja sümfooniaorkestrid 
nii Eestis kui ka Venemaal, Lätis, Soomes, Norras, Islandil, Austrias 
ja Saksamaal. 2009. aasta üldlaulupeoks „Üheshingamine” koos-
tas ta puhkpilliorkestritele viisipõimiku Uno Naissoo meloodiatest 
ja 2014. aasta üldlaulupeol kõlas puhkpilliorkestrite esituses viisi-
põimik „See kaunis maa” Kustas Kikerpuu loomingust. 2019. aasta 
üldlaulupeoks valmis koostöös Mart Siimeriga teos „Ärka, kannel ja 
harf!” puhkpilliorkestritele.

2020. aastal oli Mati Põdra suurim töö seotud noortega. Veebruaris 
korraldas MTÜ Lääneranna Sümfoonilise Muusika Selts koos Livonia 
Gildiga Lihulas vabariikliku laste puhkpillilaagri, millest võttis osa üle 
100 puhkpilliõpilase. Koroonakriis halvas küll tõsiselt Lihula Linna-
orkestri tegevuse ja praegu tegutseb see kollektiiv vaid projekti-
põhiselt, kuid puhkpillitegemised Lääneranna vallas liiguvad ikkagi 
edasi. Sügisest alustati puhkpilliõppega Metsküla Algkoolis ja Varbla 
Koolis, esimeses osalevad tegevuses kõik selle kooli õpilased ja mõned 
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õpetajad. Juurdekasv +33 puhkpilli- ja löökpilliõpilast vallas on oma 
mahult erakordne ka terve vabariigi mastaabis. Kuid veel olulisem 
on, et hajaasustusega ja logistiliselt keerukas vallas on kvaliteetne 
muusikaline huviharidus nüüdsest kättesaadav vallakeskuses ka 
nendele lastele, kellel pole võimalik sõita muusikakooli.

Õpetajana on Mati Põdra pidevalt hoolt kandnud selle eest, et noored 
saaksid kogemusi tugevates projektorkestrites ja esmaseid algajate 
juhendamise kogemusi. Nii tegutsesid ülalmainitud Livonia lastelaag-
ris esimese õppeaasta orkestri abiõpetajatena ka õpilased, viimaste 
aastate jooksul on aktiivselt osaletud VOPi töös ja Eesti-Läti ühis-
projektides Terra Mariana, samuti Leedu Puhkpillimuusika ühingu 
korraldatud koolitusprojektis Baltic Brass, kus Põdra oli ka löökpillide 
juhendaja. Neli Põdra õpilast on kuulunud laulupidudel löökpillide 
kesklava valikkoosseisu. 

Ka keerulisel 2020. aastal lõi Mati Põdra paarkümmend uut seadet 
puhkpillikoosseisudele, sh kohustusliku teose puhkpilliorkestrite 
turniiri A-kategooriale. 
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Kristel Üksvärav
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

2020. aasta on kõikidele korraldajatele olnud eriline ja teistmoodi. 
Proovile panemist, teadmatust, korraldamist ja ümberkorraldamist 
on jagunud tervesse aastasse. Siinkohal soovime tõsta esile Kristel 
Üksväravat, kes vaatamata keerulistele oludele edukalt koordineeris 
kammerkoor Collegium Musicale 10. tegutsemishooaega. Koori esi-
tuses jõudis mullu publikuni kolm tundi uut eesti heliloojate koori-
muusikat (esiettekanded), valmisid muusikavideod Olav Ehala, Veljo 
Tormise ja Arvo Pärdi teostele ning koor andis kokku 28 kontserti. 
Kristel Üksvärav on korraldanud Collegium Musicale tegevust selle 
algusajast peale.

Üksväraval on lisaks märkimisväärsele töövõimele ka kultuurilembe-
sest kodust kaasa saadud missioon, et eesti kultuuri tuleb hoida ja 
edendada. Seda on ta täie pühendumisega teinud nii 2020. aastal 
kui ka möödunud 10 aastat oma elust, vedades neist viimased neli 
aastat esimehena ka Eesti Kammerkooride Liidu vankrit. Suures osas 
oli tema kanda ka 2020. aastal Tallinnas toimunud XV Eesti Kammer-
kooride Festivali korraldamine. 
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Eesti Naislaulu Seltsi 
neidudekooride 
kontserdireis Peterburi
Esitaja: Pärnu Muusikakooli neidudekoor Argentum Vox

6. kuni 8. märtsini 2020 toimus Eesti Naislaulu Seltsi korraldusel 
neidudekooride kontserdireis Peterburi. Neidudekoorid andsid kaks 
kontserti pealkirjaga „Sind vaid kiidan“: 6. märtsil kell 19.00 Püha 
Maria kirikus (Церковь Святой Марии) ja 8. märtsil kell 16.00 Jaani 
kirikus (Церковь Святого Иоанна).

Osalesid kolm neidudekoori: Pärnu Muusikakooli neidudekoor Argen-
tum Vox (dirigent Toomas Voll), Haapsalu neidudekoor Canzone (diri-
gent Ulrika Grauberg) ja Tartu neidudekoor Kurekell (dirigent Vilve 
Maide).

Neidudekoorid esitasid igaüks oma kava ning kontserdi lõpus astus 
üles 110-liikmeline ühendkoor. Kava koosnes eranditult eesti heli-
loojate kaunist kooriloomingust ning sai rohkearvuliselt publikult 
sooja vastuvõtu.

Kontserdi kunstiline juht oli Toomas Voll.

Kõik kolm neidudekoori on Eesti Naislaulu Seltsi (ENLS) liikmed.
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Esimese laulupeo laulude 
noodi ja plaadi ilmumine
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Me seisame oma eelkäijate õlgadel.

2020. aastal ilmus 1869. aastal toimunud I laulupeo lauliku kom-
mentaaride ja täiendustega uusväljaanne ning CD-plaat „Eesti rahva 
50-aastase juubelipeo laulud. Tartus, 1869“ , kus neid teoseid esitab 
Eesti Rahvusmeeskoor.

See on võimalus tajuda, kui suurelt mõtlesid eestvedajad Johann 
Voldemar Jannsen ja ta tütar Lydia. Võimalus tajuda kui suur oli eesti 
laulumeeste ühine jõupingutus enesekehtestamisel rahvuseks kahe-
kümne seitsme eestikeelse laulu kaudu. Võimalus saada rohkem teada 
tolleaegsest kultuuriruumist.

Laulik sisaldab:
• kahtekümmend seitset I laulupeol kõlanud teost;
• muusikateadlase Heidi Heinmaa põhjalikke autorite 

tutvustusi; 
• keeleteadlase Valve-Liivi Kingiseppa ülevaadet eesti 

kirjakeele kujunemisest ja mõtteid 150 aasta tagustest 
sündmustest. 

CD-plaat sisaldab kahekümne seitsme teose salvestust, esitajaks 
Eesti Rahvusmeeskoor ja dirigent Mikk Üleoja.

Väljaandja: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 2020.



96

Etendus 
„Lindude äratamine“ 
Kõrveaial
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Kuusalu valla aukodaniku, helilooja Veljo Tormise 90. sünniaastapäe-
val, reedel, 7. augustil 2020 esietendus Kuusalu lähedal Aru külas 
Kõrveaia talus soome-ugri müsteerium „Lindude äratamine“. 

Kokku anti 6 etendust: 7., 8., 9., 14., 15. ja 16. augustil, kõik algusega 
hommikul kell 5.

• Lavastajad: Anne Türnpu ja Eva Koldits
• Esitaja: segakoor Vox Populi
• Dirigent: Janne Fridolin
• Kunstnik: Kairi Mändla
• Helikunstnik: Lauri Kaldoja (Eesti Draamateater)
• Valguskunstnik: Airi Eras
• Hääleseadja: Andreas Väljamäe.
• Töö lauljate kehaga: Rasmus Kaljujärv
• Lavameister: Reigo Tammjärv
• Graafiline disain: Martin Pedanik

„Vox Populi proove on käinud kuulamas üks komi, udmurt ja mari, kel-
lele oleme ette laulnud nende rahvalaule Tormise seades. See, kuidas 
nad, silmad kalkvel, on meid kuulanud, puudutab sügavalt ja jääb väga 
kauaks meelde. Veljo Tormis on jätnud meile hindamatu pärandi, ta 
on olnud heliloojana kõigi nende väikerahvaste eestkõneleja. Tema 
teosed kõlavad üle  maailma ja lubavad mäletada soomeugrilasi ka 
siis, kui meid enam alles ei ole. Lubavad mäletada ka seda, et eestla-
sedki on osa soome-ugri perekonnast – meil on ühised loomismüüdid 
ja meil on sarnane suhe loodusesse,” ütles dirigent Janne Fridolin.
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Soome-ugri müsteerium „Lindude äratamine” põhineb Veljo Tormise 
muusikal ning tuule sümfoonial. Etendused algasid päikesetõusuga, 
mil hingeaur veel laulust õhku heljuma jääb – lootuses, ootuses, ärka-
mises. Soomeugrilased on uskunud, et maailm algab munast; et esi-
mese tüki maad toob ürgmere põhjast veelind oma nokas; et meie 
esivanemad tulevad taevast ja lähevad sinna tagasi.

Mõjuv ja tähendusrikas etendus oli üks Veljo Tormise 90. sünnipäeva 
aasta olulisemaid koorisündmusi, mis jätkas varasemate Türnpu, Kol-
ditsa ja Fridolini koostöös sündinud Tormise-lavastuste rida („Pariisi 
linnas Londonis“ 2010, „Ingerimaa õhtud“ 2012, „Isuri eepos“ 2015, 
„Meditatsioonid Tormisega“ 2015). Vaatamata keerulisele koroo-
na-aastale teostati „Lindude äratamise“ etendused kõrgel kunstilisel 
tasemel.
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Koori- ja orkestrijuhtide 
palgatoetuse meetme 
väljatöötamine
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Ligi 20 aastat on kestnud võitlus koori- ja orkestrijuhtide palga- ja 
töötingimuste eest. Noorte dirigentide pealekasv on napp ning selgelt 
on näha, et lähemas tulevikus ei jätku enam kooridega töötavaid ini-
mesi. 2019. aastal tellis Kultuuriministeerium koostöös Kooriühingu, 
Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi ning Laulu- ja Tantsupeo 
Sihtasutusega mõttekojalt Praxis uuringu, millest selgus, et noori 
koori- ja tantsujuhi kutse ei motiveeri, kuna see pole tasustatud töö 
ega paku piisavat töötus- ja ravikindlustuse kaitset. Samuti tuli ana-
lüüsist välja, et üle poole praegustest juhendajatest jäävad peatselt 
pensionile ning kollektiivid ei ole seetõttu jätkusuutlikud. 

2020. aastal tegi valitsus otsuse eraldada kollektiivijuhtide palga-
toetuse meetmeks 2,7 miljonit eurot. Kogu aasta kestis meetme 
ettevalmistamine ning aasta lõpuks valmis määrus, mille alusel hak-
kavad alanud 2021. aastal koori- ja tantsujuhid palgatoetust saama.

„Laulu- ja tantsupeo traditsiooni püsimiseks on vaja, et meie kollektii-
vide juhendajad saaksid oma suure töö ja vaeva eest ka väärilist palka 
ja kindluse sotsiaalsete garantiide osas.  Siiani on olnud see justkui 
iseenesest mõistetav, et juhendajad valmistavad rahvatantsijaid, 
koore ja orkestreid ette oma põhitöö kõrvalt, sümboolse tasu eest, 
hobi korras ja missioonitundest. Loodan, et võimalus, mis nüüd tekib, 
motiveerib nii praeguseid kui ka edaspidi nooremaid juhendajaid laulu- 
ja tantsupeo traditsiooni jätkama,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Palgatoetuste programmi hakkab menetlema Eesti Rahvakultuuri 
Keskus ja esimesi taotlusi saavad kollektiivide juhendajate tööand-
jad keskusele esitama hakata 1. märtsist 2021. Taotleda saab pool 
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palgafondist, seega on tegemist olulise lisaga kooride ja orkestrite 
eelarvetes. Loodetavasti aitab see programm kaasa nii kollektii-
vide majandusliku olukorra paranemisele kui ka haldussuutlikkuse 
suurenemisele. Oleme väga rõõmsad, et lõpuks ometi on koori- ja 
orkestrijuhtide töö tasustamiseks olemas piisava eelarvemahuga 
programm, mis võimaldab hakata neile maksma regulaarset ja sot-
siaalsete garantiidega kaetud palka.
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NargenFestivali 
Pärdi Päevad
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Nargenfestival on alguse saanud 2006. aastal dirigent Tõnu Kaljuste 
eestvedamisel, kes on olnud asutamisest alates festivali kunstiline 
juht. Nime on andnud festivalile Naissaare saksakeelne nimekuju 
(sks Nargen), sest algselt toimus saarel suur osa festivali kontserte ja 
etendusi. Praeguseks jõuab aga iga-aastane maist septembrini vältav 
suvefestival paljudesse Eesti paikadesse. Festivali traditsioonilisteks 
sündmusteks on Kreegi päevad Haapsalus, mis toimuvad 2007. aas-
tast alates, ja Pärdi päevad, mis said alguse 2010. aastal algul Pärdi 
pidunädalate nime all. Oluliseks peetakse tellida heliloojatelt uusi 
teoseid või tuua välja algupäraseid lavastusi, mis kajastaks ühiskonnas 
olulisi teemasid. Südameasjaks on tutvustada ka Naissaare kohalikku 
ajalugu ja tuua esile Eestit kui mereriiki.

2020. aastal juba 15. korda, koroonapiirangute tõttu küll vähendatud 
kavaga toimunud festival keskendus kahele juubilarile. Veljo Tormise 
90. sünniaastapäeval tegi Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia 
Kammerkoori, Tallinna Kammerorkestri ja solistidega Noblessneri 
valukojas kummarduse Veljo Tormise loomingule kontserdiga „Tor-
mise tuules“, mille teljeks olid 2009. aastal valminud varasemate 
vokaalteoste seaded keelpilliorkestrile pealkirjaga „Reminiscentia“. 

Pärdi päevadega tähistas Nargenfestival Arvo Pärdi 85. sünnipäeva 17 
kontserdiga üle Eesti. Ettekandele toodi mitme teose uusversioonid 
nii helilooja enda kui teiste seades, mis polnud varem Eestis kõlanud, 
ning juubilari muusika kõrvale oli asetatud vägagi erinevaid loojaid. 
Avakontserdil kõrvuti Beethoveni ja Brahmsi loominguga sai kuulda 
Pärdi tintinnabuli-stiili sünni algusaegadest pärit teose „Kui Bach 
oleks mesilasi pidanud …“ uut redaktsiooni ERSO esituses, arran-
žeerija Tõnis Kõrvits oli andnud kammerlikuma kõla algselt koorile ja 
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sümfooniaorkestrile loodud teosele „Cecilia, vergine romana“ ning uusi 
seadeid tõi Eestisse Saksamaal tegutsev ning 2019. aastal oma 50. 
tegevusaastat tähistanud Raschèr Saxophone Quartet. Pärdi muusika 
põnevaid kõrvutusi Benjamin Britteni loominguga tõi festivali kuns-
tiline juht Tõnu Kaljuste koos Tallinna Kammerorkestri ning Inglise 
päritolu viiulisolistide Hugo Ticciati ja Priya Mitchelliga, samuti Tõnu 
Kõrvitsa uusima loominguga koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja 
Tallinna Kammerorkestriga. Pärdi ja Kreegi kooriloomingu põimumisi 
näitas Jaan-Eik Tulve koos ansambliga Vox Clamantis, ansambel viis 
ka Pärdi ulatuslikuma kooriteose „Kanon pokajanen“ Viimsi, Kures-
saare ja Viljandi kirikutesse. Pärdi päevad lõpetas traditsiooniline 
sünnipäevakontsert Arvo Pärdi loomingust sopranisolisti, kahe oreli, 
kahe koori ja orkestriga.

Koos hea muusikaga voolab aeg paremini ...
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Veljo Tormis 90 kontsert 
Tartu Lauluväljakul
Esitajad: Eesti Kammerkooride Liit, Eesti Segakooride Liit

7. augustil 2020 oli Veljo Tormise 90. sünniaastapäev. Kuna viiruslevik 
tegi oma töö, siis jäid mitmed toredad sündmused kas ära või lükkusid 
edasi. Nii sündis idee Eesti jaoks nõnda olulise looja elu ja loomingut 
tähistada olemasolevate võimaluste piires, aga tavapäraselt ehk 
teisiti - tõsta esile tema salvestatud muusika, mis on väga suur vara-
salv. Veljo Tormise sünniaastapäeval mängisidki Tartu lauluväljakul 
päikesetõusust öö saabumiseni Veljo Tormise muusika salvestu-
sed: koorilaulud, orkestriteosed, kammermuusika, elektroonika- ja 
džässitöötlused jm. Kogu päev oli jaotatud teemaplokkideks, mille 
vahele pikiti Fred Jüssi salvestatud loodushelid. Päikeseloojangul laulis 
selle päeva ainus kohapealne esineja Celia Roose publikuga regilaule. 
Tegemist ei olnud kontserdipäevaga, pigem installatiivsema vormiga, 
kus inimesed said tulla ja minna, pilvi vaadata, omi mõtteid mõelda.

Teosed valisid välja helilooja Liisa Hõbepappel ja dirigent Küllike 
Joosing, projekti toetasid nõuga dirigendid Valter Soosalu ja Risto 
Joost. Teoste tehniliseks toimetajaks ja osaliseks renoveerijaks oli 
Tammo Sumera ning kohapeal häälestas tehnikat Mait Karm ja Ehast 
Koiduni. Väga oluliseks partneriks oli Kultuuripartnerluse SA, samuti 
Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli Raamatukogu fonoteek, Eesti 
Rahvusraamatukogu fonoteek, EMTA raamatukogu fonoteek, ERR-i 
fonoteek, Veljo Tormise Kultuuriselts. Sündmuse algatas Kammerkoor 
Kolm Lindu, kellest osalesid suurel määral korraldustöös peaaegu kõik 
lauljad, ning ettevalmistustel olid suureks abiks ka kammerkoor Helü 
lauljad. Päeva õnnestumisse panustas umbes 70-liikmeline meeskond, 
kellele lisandub umbes 170 hooandjat. Meediapartner oli Postimees.

Et tegemist oli väga suure avatud ruumiga, sissepääs oli kõigile tasuta 
ja kohapeal toetas inimeste liikumise juhtimist turvameeskond, 
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sobitus see formaat mitte ainult sisuliselt, aga ka vormiliselt prae-
gusesse aega väga hästi. Kokku laenutati raamatukogudest üle 200 
helikandja. Teoste esimeses nimekirjas oli mitu tuhat kirjet, millest 
lõpuks valiti 18 tunni sisse 400 erinevat salvestust, sh Fred Jüssi 
loodushelid. Sündmuse käigus digiteeriti umbes 30 tundi muusikat. 
Kõikide 7. augustil kõlanud teoste nimekiri on siiani kättesaadav kodu-
lehel https://tormis90.kolmlindu.ee/, kohapeal oli võimalus soetada 
mahukas kavaleht. Koostöös Tartu Linnamuuseumiga koguti linlastelt 
soovipaelu heade mõtete saatmiseks Veljo Tormisele. Paelad seoti 
lauluväljaku heade soovidega täitmiseks ja ohutute istumiskauguste 
märgistamiseks kooride lauljate poolt pinkidele.

Sündmus toimus täielikult erakapitali toetusel - hooandjate ja ette-
võtjate abiga.
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Veljo Tormise 
90. sünniaastapäevale 
pühendatud ENLS kooride 
kontsert „Tasase maa laul“ 
Tallinnas
Esitaja: kammernaiskoor LU

25. oktoobril sai teoks Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale pühen-
datud mastaapne nais- ja neidudekooride kontsert TASASE MAA 
LAUL Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. Kontserdi kunstiline juht oli 
Triin Koch.

Lisaks väärtusele, mida annab igale koorile Tormise kontserdi kavas 
osalemine, sai sel aastal väga oluliseks nii suurejoonelise ja mastaapse 
sündmuse toimumine koroonatingimustes. Kontserdil osales rekordi-
liselt 15 koori, mis näitab, kui väga oodatud ja oluline see kooridele oli.

Kontserdi suureks plussiks võib pidada väga suurt ühisrepertuaari osa, 
sh näiteks Veljo Tormise teost „Modaalsed etüüdid“, mis naiskooride 
kontserdikavva kuigi sageli ei kuulu. Eriti säravaks kujunes kontserdi 
neidudekooride osa ning naiskoori ühendkoori osa.

Iga osalev koor sai esitada oma koori lühikava, mis andis võimaluse 
nii ennast tutvustada kui ka teisi koore kuulata - ega me vastastikku 
ju üksteise kõikide konsertidele ei jõua. Seda enam, et enamusele 
naiskooridest jäigi see kontsert aasta ainukeseks ülesastumiseks.

Hästi korraldatud Naislaulu Seltsi kontsert „Tasase maa laul” oli sel 
aastal naiskooridele ekstra motiveeriv ja oluline. Oleme väga rõõmsad, 
et sellisel raskel ajal oli kontserdi teemaks Tormise looming, mille 
aegumatu sõnum meid varemgi selga sirgu ajama on sundinud.

Sama kontsert pidanuks toimuma ka Tartu Ülikooli aulas 22. novembril, 
kuid koroona teise laine tõttu lükkub kontsert edasi 2021. aastasse.
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Veljo Tormise 
Virtuaalkeskuse loomine
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, 
Eesti Rahvakultuuri Keskus

Tõuke Veljo Tormise Virtuaalkeskuse loomiseks andis helilooja pere-
kond. Kuusalus asuv Veljo Tormise Kultuuriselts, mille asutajaks oli 
helilooja ise 1997. aastal, oli nõus protsessi koordineerima.

Virtuaalkeskuse meeskonna moodustasid Immo Mihkelson, kes oli 
varasemalt Tormise arhiiviga tööd teinud, arvutiprogrammi arendaja 
Alo Mihkelson ning projektijuhid Iti Teder ja Veljo Tormise Kultuu-
riseltsi tegevjuht Ulvi Rand. Helilooja perekonda hakkas esindama 
poeg Tõnu Tormis, kelle ülesanne oli rikkaliku fotokogu koostamine 
ja töötlemine.

Virtuaalkeskuse visiooni ja andmete paiknemise skeemi autoriks on 
Immo Mihkelson.

Virtuaalkeskusele identiteedi leidmiseks kuulutati välja kujundus-
konkurss, millele laekus 63 tööd. Võitjatööks ja tänaseks kasutuses 
oleva logo autoriks on Margus Tõnnov.

Töö Veljo Tormise Virtuaalkeskuse loomiseks algas 2018. aastal. 
Eesmärk oli, et avamine toimuks 7. augustil 2020, kui tähistatakse 
maestro Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva – ning see teostuski!

Virtuaalkeskuse lehel https://veljotormis.com/et/ on leitav helilooja 
elulugu, tema tähtsamate teoste loetelu, diskograafia osa ja palju 
muud. Aktiivsed on virtuaalkeskuse sotsiaalmeedia kanalid Twit-
ter, Instagram ja Facebook. Virtuaalkeskuse avamise ja Veljo Tormis 
90. sünniaastapäeva tähistamiseks tehti film „Veljo Tormis - üks ja 
ainus“, mille stsenarist ja autor on Margo Siimon.

Virtuaalkeskuse toetamiseks korraldati mullu suur, nähtav ja aktiivne 
Hooandja kampaania. On alustatud edasiste veebiarendustega, 
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regilaulu ja rahvamuusikaga ja helilooja fotokogu mooduli töödega. 
Keskusel puudub praegu püsirahastus, seega on tänaseni kogu tööd 
koordineeritud vabatahtlikult ja projektipõhiselt. Virtuaalkeskuse 
arenduse katusorganisatsiooniks on Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ. 
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Võru Gümnaasiumi 
muusikaline etendus 
„Grease“
Esitaja: Võru Gümnaasium

Võru Gümnaasiumi noored on ettevõtlikud, paistavad silma ja tegut-
sevad aktiivselt mitmetes valdkondades. Muusika on üks neist. Kooli 
algusaegadest peale (kool tegutseb alles kuuendat aastat) on lava-
küpseks saanud mitmed toredad muusikalised lavateosed („Kiviaja 
Kalle“, „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“), kontsertetendused („Ma 
sulle kirjutan, Eestimaa…“,  „Kärajad“ EV 100 raames) ning temaati-
lised kontsertkavad valikaine „Teeme muusikat“ kursuste raames.

Pärast pikka ettevalmistusperioodi jõudis 6. märtsi õhtul Võru Kultuu-
rimaja Kannel lavalaudadele Võru Gümnaasiumi suurim ning uhkeim 
muusikaline etendus, mis valmis tuntud muusikali ja filmi „Grease“ 
ainetel.

Kuigi Silja Otsar, kooli kogemustega muusikaõpetaja, oli mõtet veere-
tanud ka varem, oli selle loo väljatoomiseks tema sõnutsi kõige õigem 
aeg ning parimad eeldused: palju võimekaid ning motiveeritud soliste, 
tugev koor, särav koreograaf, noor lavastaja, võimalus kasutada kul-
tuurimaja Kannel teatrilava ja muidugi nooruslikust energiast laetud 
muusika. Projektiga oli seotud üle 60 Võru Gümnaasiumi õpilase, 
saateansamblis aitasid kaasa kooli vilistlased.

Etenduse lavale jõudmise teekond oli pikk: eelmisel kevadel valiti 
huviliste hulgast solistid, suvel tegeles muusikajuht nootide ja sea-
detega, augustis alustas solistidegrupp mitmepäevases laagris. 
Mitmeid koolivaheaja- ja nädalalõpupäevi täitsid proovid ning lau-
lu-tantsuharjutused. Kolme-neljahäälsete lauluseadete esitamine 
koos võhmalevõtva koreograafiaga nõudis tõsist pingutust. Valati 
sõna otseses mõttes nii higi kui pisaraid.
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Võluva loo noortest inimestest ja nende noorest armastusest lavastas 
Lauli Otsar, koreograafina sekundeeris Janeli Sikaste, kunstnikutöö 
tegi kooli kunstiõpetaja Merit Süving, muusikaliselt seisis etenduse 
eest hea Silja Otsar.

Enne eriolukorra ja piirangute kehtestamist jõuti anda kaks etendust 
täissaalile. Olukorra paranedes augusti lõpus tuletati tehtu uuesti 
meelde ning huvilistel oli võimalus veel kolm korda etendust nautida. 
Kooli muusikalised lavateosed on kogukonnas alati väga oodatud 
ning tekitavad suurt elevust. Noored said palju kiita ja etendus valiti 
ka Võru Gümnaasiumi aasta teoks.
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Rita Hade
Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, 
Kammerkoor Helü, Kammerkoor Kolm Lindu, Tartu Akadeemiline 
Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Ülikooli 
Kammerkoor, Tartu Üliõpilassegakoor

Rita Hade on olnud 16 aastat Tartu Ülikooli aula perenaine. Tema 
väsimatu heasüdamlikkus, vastutulelikkus ja koostöövalmidus on 
teinud Eesti ühest parimast koorikontserdisaalist Tartu esindussaali, 
kuhu on alati väga hea ja turvaline tulla kontserti andma: asju ajada 
on lihtne, kontakt on alati isiklik. Tegemist ei ole saaliga, kus esineksid 
ainult kohalikud koorid, vaid aulas armastavad kontserte teha ka paljud 
Tartust väljastpoolt tulevad kollektiivid. Kontserdikavad on kirjud ja 
võivad vajada väga erinevaid esinemistingimusi, nii et väärika saali 
hea pidamine nii asjalises kui ka inimlikus mõttes on ülimalt oluline. 

Sellest sügisest elab Rita Hade Tallinnas ja aula perenaisena enam 
ei toimeta, ent tema pikaaegne panus on olnud määrava tähtsusega, 
mistõttu soovime seda esile tõsta. 
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Tanel Klesment
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Tanel Klesment on Eesti muusika kuldne salvestaja, võrratu heli-
režissöör ja muusikute koostööpartner suursündmustel, kontsertidel 
ja Klassikaraadio salvestustel. Oma töö eest pälvis ta 2017. aastal 
Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia.

Tanel Klesment on teinud pikaajalist koostööd paljude nais- ja 
neidude kooridega. Aastal 2020 salvestas Tanel Klesment Eesti Tea-
duste Akadeemia Naiskoori ja naiskoori Carmina. 

Helirežissöör on suure pildi looja. Tal on hoomamatud võimalused, ta 
võib suurepärase kontserdi väga tagasihoidlikuna kõlada lasta, aga 
kui esitajal muusikaliselt kõik õnnestub ja helirežissöör teab, mida ta 
teeb, võib ta õnnestunud esitust omalt poolt uutesse kõrgustesse 
tõsta. Helirežissööri töö väga tähtis osa on ansambli või artistiga 
muusika ja esituse sisuline peegeldamine - kuidas lugu kõlama ja 
arenema peaks ning milliseid tehnilisi abivahendeid kasutada.
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Karl Petti 
Esitaja: Segakoor Noorus 

Soovime koostööpreemia kandidaadiks esitada Karl Petti seoses tema 
panusega „Noorus 60“ kontsertidel. Karl on asjatundlik ja mitme-
külgne muusik ning abivalmis ja koostööaldis inimene. Vähetähtis ei 
ole ka tema suur koorilaulu kogemus, mistõttu ta teab hästi, kuidas 
koorid töötavad ja toimivad ning seetõttu oskab arvestada erinevate 
nüanssidega nii arranžeerija kui muusikuna. Tänu Karlile valmis Alo 
Mattiiseni oratooriumi „Roheline muna” terviklik noodimaterjal koos 
partituuri, koori, solistide ning instrumentide partiidega, mis võimal-
das selle põneva teose uuesti välja tuua ning kontsertidel esitada. 
Varasemalt oli olemas bigbändi arranžeering, kuid algset rokkansambli 
versiooni noodistatud polnud. Uue ja ulatusliku partituuri loomiseks 
kasutas ta vana esituse salvestist ning juba olemasolevat bigbändi 
partituuri. Lisaks partituuri loomisele andis Karl oma asjatundliku 
panuse ka teose esitusele ansambliga Karl Petti Band, koosseisus: 
Taniel Kuntu (klahvpillid), Indrek Mällo (basskitarr), Harald Soosalu 
(trummid), Argo Vals (kitarr) ja Karl Petti (kitarr).

Karl Petti on eesti helilooja, kitarrist ja pedagoog. Karl on õppinud 
tšellot, klassikalist kitarri ja kompositsiooni. 2017 omandas ta Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias bakalaureusekraadi cum laude heliloo-
mingu ja elektronmuusika erialal. Ta on kirjutanud muusikat teatrile, 
televisioonile, videomängudele ning avaldanud kolm autoriplaati: EP 
„Talamak” (2015), kauamängiv „Veemaal” (2018) ja EP „Six Electro-
nic Pieces” (2019). Karli loomingu keskmes on rütmikas, värvikirev, 
džäss-rockimaiguline elektrooniline muusika, kuid tema laiahaarde-
lisse portfooliosse kuulub ka koorimuusika, ambient, klassika, pop, 
metal, folk jt. Ta esitab oma loomingut nii sooloartistina kui ka kvin-
tetiga Karl Petti Band. Samuti astub ta tihti üles kitarristi ja lauljana 
erinevate koosseisude kontsertidel. Koos Argo Valsiga moodustavad 
nad kitarriduo ValsPetti. Karl on laulnud Tartu Noortekooris, sega-
kooris Noorus ja kammerkooris Collegium Musicale. 
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Saara Kirjastus 
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts, 

Saara Kirjastus ei ole lihtsalt üks trüki- ja kujundusteenuseid osutav 
ettevõte, vaid tõeline koostööpartner, kes tabab sinu soove ja nõud-
misi lennult ning on alati valmis kõike teostama. Iga pöördumine leiab 
kiire ja suurepärase tulemi, arvestades tellija soove ning täiendades 
neid omalt poolt uute ideede ja lahendustega.

Saara Kirjastus sai alguse 2002. aastal Anu Pingi ja Anneli Kengi poolt 
ning loodi eelkõige käsitööalaste õppematerjalide ja raamatute kirjas-
tamiseks. Alustati ettevaatlikult, mõlemal oli olemas ka igapäevane 
töö, nii nagu kõigil alustavatel loomeettevõtjatel. Tänaseks on tehtud 
tööde riiulil ka hulgaliselt visiitkaarte, reklaamtrükiseid, plakateid, jutu-
raamatuid ja kõike muud sellist, millele peab lähenema loominguga. 

Koostöö Eesti Meestelaulu Seltsiga on Saara Kirjastusel juba üle 10 
aasta, millesse mahuvad kõikide seltsi poolt korraldatavate ürituste 
reklaammaterjalid, diplomid ja tänukirjad, erinevad trükised ning laulu-
päevade laulikud. Kõik vamistatud tööd on suurepärase kvaliteediga 
ning tehtud suure südamega. 

Viimaseks suureks ühistööks oli ENLS ja EMLS ühise laulupäeva tar-
vis valmistatud 110 leheküljeline laulik „Kodu(L)ootus” 2021. Selline 
suhtumine on tõeline pühendumine, mille sarnast on keeruline leida.



114

Kaia Urb
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Kaia Urb on hinnatud eesti laulja ja vokaalpedagoog. Pikaaegse Eesti 
Filharmoonia Kammerkoori lauljana on ta olnud koori repertuaari 
kuuluvate suurvormide solist nii arvukatel plaadistustel kui ka kont-
sertreisidel. EFK ja Tallinna Kammerorkestri solistina on ta esinenud 
Euroopas, USA-s, Kanadas, Jaapanis ja Austraalias. Kaia Urb on teinud 
koostööd tunnustatud dirigentidega sh Tõnu Kaljuste, Neeme Järvi, 
Paul Mägi, Paul Hillier, Olari Elts, Juha Kangas, Daniel Reuss, Nikolai 
Aleksejev jt ning esinenud kõrgetasemeliste muusikakollektiividega 
nii Eestist kui välismaalt. Samuti on ta hinnatud kammerlaulja ning 
erinevate koosseisudega välja andnud arvukalt plaadistusi.

Aastatel 1996 ja 1998 on Kaia Urb pälvinud Eesti Kultuurkapitali 
helikunsti sihtkapitali aastapreemia ning 2013. aastal omistati talle 
Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Professionaalse lauljana on tal tohutu repertuaarikogemus, mis ulatub 
barokiajastust tänapäeva heliloojate uudisteosteni. Hetkel rikastab 
Kaia Urb meie koorimuusika maastikku, jagades oma kogemusi eri-
nevate kooride juures ning õpetab ka hääleseade individuaalõpilasi. 
2020. aastal on ta hääleseadjana tegutsenud segakoori K.O.O.R, 
Kooriakadeemia Popkoori, Vanalinna segakoori, ERRi segakoori ja 
Lu naiskoori juures.

Kaia Urb on alates 2016. aastast tegutsenud hääleseadjana Eesti 
Segakooride Liidu lauljate suvekoolis Haapsalus. Augustikuu lõpus toi-
muvas laagris on Urb üks oodatumaid õpetajaid. Pakkumaks Haapsalu 
laagrites osalevatele lauljatele täisväärtuslikku kogemust, on Kaia Urbi 
professionaalne vokaaltöö kooriga laagri üks olulisemaid komponente. 
Tema tähelepanekud ja suunised on väärt nõuanded nii lauljatele kui 
dirigentidele. Laagris osalejad hindavad lisaks professionaalsusele 
ka tema sooja, sõbralikku ning tohutult motiveerivat hoiakut kooride 
juhendamisel.
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Veljo Tormise 
Kultuuriselts, Ulvi Rand 
ja Iti Teder 
Esitaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus 

Ulvi Rand on MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts tegevjuht aastast 2015. 
Seltsiga on ta seotud aastast 2001, mil temast sai revisjonikomisjoni 
liige, aastast 2012 kuni tänaseni on ta juhatuse liige. Ta on Kolga-Kuu-
salu kammerkoori vanem aastast 2003. Lööb kaasa aktiivse kogukonna 
liikmena kodukoha Kolga Arendus MTÜ tegemistes. Kuulub Kuusalu 
valla vabaühenduste ümarlauda ja on üks selle eestkõnelejatest. Kul-
tuuriürituste korraldajana teeb koostööd paljude Kuusalu valla ja Har-
jumaa vabaühenduste ning organisatsioonidega. Ta on mitmekordne 
Harjumaa Aasta Sädeinimese nominent ning Kuusalu Valla Kultuu-
ripreemia laureaat 2019. Ulvi Rand oli 2019 aasta laulu- ja tantsupeo 
tuleteekonna Kuusalu valla koordinaator ja programmi kunstiline juht. 
Veljo Tormise kultuuriseltsi tegevjuhina koordineerib ta Kuusalu valla 
täiskasvanute rahvakultuuri projekte ja nõustab nende tegevust. 

Iti Teder on lisaks Veljo Tormise Virtuaalkeskuse projektijuhtimisele 
(aastast 2016) tegutsev ka Eesti Heliloojate Liidus, korraldades nüü-
dismuusika festivali Eesti Muusika Päevad ning 2019. aastal ka rah-
vusvahelist suurfestivali ISCM World Music Days Tallinnas ja Tartus. Iti 
on töötanud Jazzkaarel ja EFG London Jazz Festivalil (Eesti lava), mis 
leidis aset Barbicanis. Iti elas pikalt välismaal, kus ta lõpetas turunduse 
eriala London South Bank ülikoolis ning tegeles sündmuskorraldusega, 
aidates kaasa eesti artistide ja muusikute tutvustamisele välismaal. 
Iti on korraldanud eksperimentaalse ja alternatiivse suunitlusega 
muusika üritusi, näitusi, töötube, paneeldiskussioone Eestis, Vene-
maal ja Suurbritannias ja läbi viinud ka mitmeid heategevuslikke üritusi. 
Kodulinnas Tallinnas korraldab Iti muusikaprogrammi Ableton harras-
tajate kohtumisi. 2020. a oli Iti üheks Veljo Tormise Virtuaalkeskuse 
avamise eestvedajaks.
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Konkreetsemad tööd virtuaalkeskuse arendamiseks algasid 2018. aasta 
II pooles koos Tormise perekonna, Immo Mihkelsoni ja programmiaren-
daja Alo Mihkelsoniga. Eesmärgiks oli  virtuaalkeskus avada helilooja 
Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva sündmuste raames. Tänaseni on 
Ulvi Rand koos Iti Tederiga kirjutanud lugematuid projekte ja koosta-
nud rahataotlusi, käivitanud hulgaliselt kampaaniaid virtuaalkeskuse 
rahastuse leidmiseks. Lõppemas on edukas kampaania Hooandja kesk-
konnas. Tänaseni on seda protsessi vabatahtlikult ja projektipõhiselt 
koordineeritud, virtuaalkeskuse arenduse katusorganisatsiooniks on 
Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ. 

Ulvi Rand ja Iti Teder olid tegevad ka „Tormis Kõrveaial 2020“ prog-
rammi- ja tehniliste meeskonna juhtidena. 

Veljo Tormise juubelinädalal 5. augustil 2020 istutati Ulvi Tamme alga-
tusel Kuusalu Laulupeo kuusikusse kõikide Kuusalu vallast 2019. aasta 
juubelilaulupeol käinud kollektiivide poolt noored kuused, sellega tähis-
tati ka Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva.  

7. augustil helilooja Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva tähistamise 
üritusel „Tormis Kõrveaial 2020“ esinesid helilooja ning tema muusi-
kaga lähedalt seotud koorid: Kolga-Kuusalu kammerkoor, dirigent Taavi 
Esko, Kuusalu meeskoor, dirigent Ene Järvik, Eesti Rahvusmeeskoor, 
dirigent Mikk Üleoja. Veljo Tormise Virtuaalkeskuse avamise puhul 
esilinastus film „Veljo Tormis - üks ja ainus“ (teostus Margo Siimon/ 
LUXFILM). Anti üle Veljo Tormise Fondi stipendium Rasmus Puurile. 
Tarvanpää Seltsi Vilistlasrühm salvestas Maie Orava loodud tantsu 
„Tüdruk täherinda“ (1982, muusika Veljo Tormis „Kolm mul oli kaunist 
sõna“, tekst Paul-Erik Rummo). 

Tänaseks on alustatud Veljo Tormise Virtuaalkeskuse II etapi töödega. 
Tegeldakse keskuse püsirahastuse leidmisega aastateks 2021-2024. 

Nagu Veljo Tormise muusika elab maailmas ja meis igavikulist elu, ei saa 
Tormise virtuaalkeskus kunagi valmis, sest Tormise muusikat esitatakse 
ja salvestatakse kogu maailmas pidevalt. Keskus loodab koondada kõik 
Tormise muusikaga seotud tegevused ning korrastada, süstemati-
seerida ning arhiveerida tema rikkaliku loomepärandi. 
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Eesti Raadio Laulustuudio 
CD „Entel-Tentel 50” 
Esitaja: Eesti Rahvusringhääling

Eesti lastekooride repertuaari rikastamiseks on Raadio Laste Laulu-
stuudio juba aastaid tellinud ja salvestanud Eesti lastemuusika uusi 
kooriseadeid. Kokku on seni välja antud 17 plaati, järjekorras 18. plaat 
ilmus käesoleva aasta detsembri keskel.

Seoses omaaegse väga populaarse laulusaate „Entel-Tentel” 50. sünni-
päevaga annab ERR välja CD selle saatesarja lõppkontserdi laulude 
uute kooriseadetega. Tolleaegsetel lastelauludel oli kõigil meeldejääv 
meloodia, ka olid nad huvitavalt karakteersed - kahe hooaja jooksul 
kuldkirstu hääletatud laulud olid oma populaarsust väärt. Autoriteks 
on tunnustatud eesti heliloojad Eino Tamberg, Gustav Ernesaks, Arne 
Oit, Raimond Lätte, Jaan Koha, Ülo Vinter, Märt Hunt, Lembit Verlin jt. 
Nüüd tegid Jaak Jürisson ja Kadri Hunt enamikule neist 25-st laulust 
uued kooridele sobivad seaded ja seda erinevatele vanuseastmetele –  
alates kahehäälsest mudilas- ja poistekoorist kuni neljahäälse neidude-
koorini. Uued seaded muudavad Entel-Tenteli ikka veel populaarsed 
lastelaulud Eesti laste- ja noortekooride jaoks kasutamiskõlblikuks, 
rikastades dirigentide ja muusikaõpetajate repertuaarivalikut. 

Entel-Tenteli laulude seaded salvestasid Eesti Raadio Laulustuudio 
laululapsed (juhendajad Kadri Hunt ja Kaie Tanner), neid saadab inst-
rumentaalansambel koosseisus Mari Poll (I viiul), Triin Ruubel (II viiul), 
Johanna Vahermägi (alt), Theodor Sink (tšello), kontrabass (Peedu 
Kass), löökpillid (Ahto Abner), akustiline kitarr (Ain Varts), klahvpillid 
(Jaak Jürisson). Jaak Jürisson on teinud lauludele ka rohkem klassikalisest 
instrumentaalmuusikast lähtuvad orkestratsioonid. CD-l on lisaks 25 
laulule ka saatefonogrammid õpetajatele ja dirigentidele kasutamiseks. 

• Plaadi helirežissöör: Teet Kehlmann
• Muusikaline produtsent: Kadri Hunt
• Väljaandja: ERR, detsember 2020
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Segakoor Noorus 
„Lendutõus”
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Segakoori Noorus värskeim album „Lendutõus” on välja antud Nooruse 
60. sünnipäevaks ning on omamoodi kokkuvõte viimasest kümnendist. 

Plaadil kõlab valik värskemat kodumaist koorimuusikat, mille on kau-
nitele eestikeelsetele luuletekstidele loonud noored eesti heliloojad. 
Suur osa neist teostest on spetsiaalselt Noorusele kirjutatud või pole 
varasemalt helikandjatele salvestatud.

Plaadi avateos on suurvorm, Mariliis Valkoneni „Lendutõus”, ja selles 
teeb kaasa keelpillikvartett Prezioso. Järgneb laule mitmelt autorilt: 
Martin Sildos, Markus Leppoja, Sander Sokk, Karl Petti ja Maria Kõrvits. 
Tekstid, mida heliloojad on kasutanud, on läbipõimunult loodusest 
ja armastusest.

Plaadil dirigeerivad koori Maarja Helstein, Taavi Hark ja Markus 
Leppoja.
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Tapa Linna Orkestri CD 
„Maraton” 
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tapa Linna Orkestri aasta suursündmuseks võib nimetada plaadi 
salvestamist, mis kulmineerus 19. septembril toimunud plaadiesitlus-
kontserdiga. Nimelt andis Tapa Linna Orkester välja oma teise CD 
pealkirjaga „Maraton”. Esimene, pealkirjaga „Värvid”, ilmus aastal 
2008 Jüri Tüli juhtimisel. 

Pealkirjal „Maraton” on mitu tähendust. Esiteks on see üks ansambli 
Neoton Familia pala, mis on TLO repertuaaris juba mõni aasta. Tei-
seks võib öelda, et puhkpillimäng ja puhkpilliorkestris mängimine on 
justkui maraton, mitte sprint. Puhkpillide mängima õppimine on pikk 
protsess ning et üks noor inimene meie orkestrisse jõuaks, peab ta 
enne muusikakoolis ja kodus harjutama päris mitu aastat. Kolman-
daks tähistab maraton seda protsessi esimesest plaadi salvestamise 
ideest 6-7 aastat tagasi kuni tänase päevani, mil see lõpuks valmis 
on. „Maraton” on justkui tähis ühest etapist TLO ajaloos. 

Värskel plaadil on 10 pala orkestri viimase 5-6 aasta repertuaarist. 
Kusjuures sõelale jäid palad, mis iseloomustavad TLO repertuaari enim 
ning välja jäid need, mida on enne meid juba piisavalt palju mängitud 
ja salvestatud. Plaadil kõlavast TLO repertuaari läbilõikest võiks esile 
tuua näiteks helilooja Leonard Bernsteini „Danzoni”. Eesti heliloojatest 
kõlavad Tõnis Kõrvitsa ja Vaiko Epliku muusika, kusjuures viimane 
dirigent Priit Rusalepa kirjutatud seades. Lisaks kõlavad pop- ja filmi-
muusika seaded. Plaadi valmimist toetasid Tapa Vallavalitsus ja Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp. 

Plaat salvestati 16. veebruaril 2020 Tapa Kultuurikojas ning heli-
režissööriks on Lauri Kool.
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Kultuuriministeerium 
ja kultuuriminister 
Tõnis Lukas
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

2020. aastal võttis Eesti Vabariigi valitsus kultuuriminister Tõnis 
Lukase ettepanekul vastu otsuse eraldada 2021. aasta riigieelar-
vest 2,7 miljonit eurot koori-, orkestri- ja tantsujuhtide palgatoetuste 
programmi tarbeks. Sellega jõudis lõpule ligi 20 aastat kestnud võitlus 
koori- ja orkestrijuhtide palga- ja töötingimuste eest. 

2019. aastal tellis Kultuuriministeerium koostöös Kooriühingu, Eesti 
Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi ning Laulu- ja Tantsupeo Siht-
asutusega mõttekojalt Praxis uuringu, millest selgus, et noori koori-ja 
tantsujuhi kutse ei motiveeri, kuna see pole tasustatud töö ega paku 
piisavat töötus- ja ravikindlustuse kaitset. Samuti tuli analüüsist välja, 
et üle poole praegustest juhendajatest jäävad peatselt pensionile 
ning kollektiivid ei ole seetõttu jätkusuutlikud. 

Kogu 2020. aasta kestis kollektiivijuhtide palgatoetuse meetme ette-
valmistamine ning aasta lõpuks valmis määrus, mille alusel hakkavad 
alanud 2021.aastal koori- ja tantsujuhid palgatoetust saama.

„Laulu- ja tantsupeo traditsiooni püsimiseks on vaja, et meie kollektii-
vide juhendajad saaksid oma suure töö ja vaeva eest ka väärilist palka 
ja kindluse sotsiaalsete garantiide osas. Siiani on olnud see justkui ise-
enesest mõistetav, et juhendajad valmistavad rahvatantsijaid, koore ja 
orkestreid ette oma põhitöö kõrvalt, sümboolse tasu eest, hobi korras 
ja missioonitundest. Loodan, et see võimalus, mis nüüd tekib, moti-
veerib nii praeguseid kui ka edaspidi nooremaid juhendajaid laulu-ja 
tantsupeo traditsiooni jätkama,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Palgatoetuste programmi hakkab menetlema Eesti Rahvakultuuri 
Keskus ja esimesi taotlusi saavad kollektiivide juhendajate tööandjad 
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keskusele esitama hakata 1. märtsist 2021. Taotleda saab pool pal-
gafondist, seega on tegemist olulise lisaga kooride ja orkestrite 
eelarvetes. Loodetavasti aitab see programm kaasa nii kollektii-
vide majandusliku olukorra paranemisele kui ka haldussuutlikkuse 
suurenemisele. Oleme väga rõõmsad, et lõpuks ometi on koori- ja 
orkestrijuhtide töö tasustamiseks olemas piisava eelarvemahuga 
programm, mis võimaldab hakata neile maksma regulaarset ja sot-
siaalsete garantiidega kaetud palka.
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Olav Ehala
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu

Olav Ehala on tuntud eelkõige laululoojana ning filmi- ja teatrimuusika 
kirjutajana. Tema laulud on saanud ülimenukateks, need on tuntud 
mitmele põlvkonnale eestlastele, jõudnud laulupidude kavadesse 
ning kuuluvad eesti muusika kullafondi. Ehala lauludes on võrdselt 
tähtsad kaunistusterikas meloodia, äratuntav ja isikupärane harmoo-
nia ning nõudlik rütmika. Tema muusikat iseloomustavad kurvilised 
meloodiad, üllatustega tonaalharmoonia, muusikaline huumor ja 
see on kõige paremas mõttes alati siiras ning soe. Ehala muusika on 
loodud eranditult eestikeelsetele tekstidele, enim Leelo Tungla ja 
Juhan Viidingu luulele. 

Olav Ehala lõpetas 1969. aastal Tallinna Muusikakooli ja 1974. aastal 
Tallinna Riikliku Konservatooriumi kompositsiooni erialal Eugen Kapi 
õpilasena. Aastast 1991 on Olav Ehala Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemia õppejõud (1998 dotsent, 2004 professor), ta on pikaaegne 
Eesti Heliloojate Liidu esimees (2001–2014) ja Eesti Rahvuskultuuri 
Fondi nõukogu esimees alates 2016. 

Ehala on kirjutanud muusika üle 70 näidendile ja 60 filmile. Suu-
rem osa näidendimuusikast on sündinud Noorsooteatrile, kus algas 
ka tema koostöö tuntud Vene lavastaja Adolf Šapiroga. Filmi vallas 
on kõige viljakam olnud koostöö Priit Pärnaga – Ehala on kirjutanud 
muusika peaagu kõikidele Pärna joonisfilmidele, mis on ka pälvinud 
kõrgeid rahvusvahelisi auhindu. 

Lisaks esineb Ehala pianistina ning osaleb ansamblite töös. Tihedam 
koostöö sidus Ehalat ansambliga Kiigelaulukuuik. 

Olav Ehala on oma mitmekülgse tegevuse eest pälvinud rohkelt tun-
nustusi: Eesti muusika aastapreemia (1992), Suure Vankri preemia 
(1997), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia joonisfilm „Lotte” loomin-
gulises kollektiivis (2000), Valgetähe V klassi teenetemärgi (2001), 
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Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendiumi (2002), Eesti Muusika 
Nõukogu aastapreemia põlvkondi, maitseid ja südameid ühendava 
heliloomingu eest (2005), Eesti Raadio Aasta Muusiku tiitli (2005), 
Eesti Muusikaauhinna panuse eest Eesti muusikasse (2007), Riikliku 
Kultuuripreemia 2010. aasta loomingu eest (2011), Tallinna teeneka 
kultuuritegelase preemia (2015). Olav Ehala on Eesti Muusikaõpeta-
jate Liidu ja Eesti Kooriühingu auliige. Olav Ehalal on ilmunud arvukalt 
autoriplaate. 

2020. aasta tähistas Olav Ehala 70. sünnipäeva. See sündmus pidi 
tooma endaga kaasa rohkeid sünnipäevakontserte kõikvõimalikes 
koosseisudes, paljud neist said suvel ja sügisel toimuda, aga väga 
mitmed on veel tulemas. 

Allikas: Eesti Muusika Infokeskus
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Karin Kuulpak
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

2020. aastal pidi esiettekandele tulema viis teost Karin Kuulpaki sulest. 
Seoses viirusepuhanguga riigis realiseerus neist kolm ning kahe teose 
esiettekanded nihkusid 2021. aastasse. Veebruarikuus esitasid kam-
merkoor Encore ja keelpilliorkester tsükli „Eesti tunne” Niguliste kirikus. 
Samas tuli ettekandele orelitsükkel „Hetked”, mille esitas organist Ene 
Salumäe rahvusvahelisel muusikapäeval. Eesti Kooriühingu uue muu-
sika kontserdil kõlas tema teos „Marjametsas” ETV mudilaskoori ja diri-
gent Niina Esko esituses. 2020. aasta maikuus pidi toimuma Jõelähtme 
ja Kuusalu valla ühine laulupäev „Allikat kuulates”, kus segakooride 
esituses pidi tulema esiettekandele Kuulpaki uudisteos „Õhtulaul” Ernst 
Enno tekstile, kuid see sündmus lükati aasta võrra edasi. Detsembrikuus 
pidi toimuma Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori kontsert 
„Rejoice. Kurbus kaob, mure kaob”, kus pidi esiettekandele tulema teos 
„Talveõhtul”, mis on pühendatud TTÜAN-ile ja dirigent Edmar Tuulele. 
See kontsert lükkus veebruarikuusse. 2020. aastal valmis Karin Kuul-
pakil ka teos „Vaata ja sa näed” segakoorile, mille esiettekanne toimub 
2021. aasta juunikuus Leedus, üliõpilaslaulupeol Gaudeamus. Teos on 
valitud Eesti, Läti ja Leedu kooridele ühislauluks.

 Lisaks sellele valmis 2020. aastal ka neli arranžeeringut: 
• kooriseade Madis Orava teosest „Mehemõõt” - see kõlab mees-

koori ja Karl-Erik Taukari esituses 2021. aasta suvel toimuval 
meeste tantsupeol „4 venda”, salvestati 2020. aasta oktoobris;

• kooriseade Tõnis Mägi laulust „See on, laps, meie muld”, 
teos tuleb ettekandele üliõpilaslaulupeol Gaudeamus 
2021. aasta suvel; 

• kooriseade Mari Kalkuni teosest „Manakkapuus” – tuleb ette-
kandele 2023. aasta võrukeelsel laulupeol „Uma Pido”;

• naiskooriseade Kristel Põllu laulust „See pole vaid maa”.
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Riho Esko Maimets
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Riho Esko Maimetsa teoseid mängitakse nii Eestis kui maailmas üha 
sagedamini. Maimetsa muusika on kõlanud arvukatel festivalidel, kahel 
laulupeol ning tema teosed on mitme kollektiivi püsirepertuaaris. 
Tema teoseid on esitanud Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti 
Rahvusmeeskoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Kitchener-Waterloo 
Symphony Orchestra (Kanada), Curtis Symphony Orchestra (USA) jpt. 
Veebiajakiri I Care if you Listen on öelnud, et „tema muusika nõuab 
absoluutset tähelepanu, kuid tal ei ole tarvis selle järele kisendada”. 

2014. a omandas Riho Philadelphias asuva Curtise Muusikainsti-
tuudi diplomi kompositsiooni alal David Ludwigi ja Richard Danielpouri 
juhendamisel ning resideerub nüüd Tallinnas. 

Aastal 2019 astus ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoran-
tuuri. Maimetsa varasemad õpetajad on olnud näiteks Helena Tulve 
ja René Eespere Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Christos 
Hatzis Toronto Ülikoolis. Ta on osalenud arvukatel suvekursustel ja 
festivalidel üle maailma, sh Fontainebleau Ameerika konservatoorium 
(Prantsusmaa), Lake Champlaini muusikafestival ja Rootsi kolleegium 
edasijõudnutele. Ta on pälvinud ka mitmesuguseid auhindu, näiteks 
SOCAN Award, Karen Kieseri preemia Kanada muusikas, highSCORE 
preemia (Itaalia), I preemia 2012. aasta Villiers Quarteti konkursil 
(Suurbritannia) ja Theodore Presseri muusikaauhind (USA).

Eesti Meestelaulu Seltsiga on Riho Esko Maimetsal olnud suurepä-
rane koostöö. 

Tema sulest valmis EMLS 2020. aastal poistekooride võistulaulmiseks 
tellitud A-kategooria kohustuslik laul „Sääl igatsedes hilju ...“ ning 
2021. aastal toimuva ENLS ja EMLS ühiseks laulupäevaks „Kodu(L)
ootus“ loodud 3-osaline kantaat „Kojup minda oodatanne“ poiste-, 
neidude-, nais- ja meeskooridele. 
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Erkki-Sven Tüür
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu

Erkki-Sven Tüüri muusika olemuslikumaid tunnusjooni on intensiivne 
energeetilis-transformatiivne mõõde, intuitiivne ja ratsionaalne lähe-
nemine on sünteesitud orgaaniliseks terviksüsteemiks. Põhiosa Tüüri 
loomingus moodustab instrumentaalmuusika. Ta on kirjutanud üheksa 
sümfooniat, hulga teoseid sümfoonia- ja keelpilliorkestrile, üheksa 
instrumentaalkontserti, kammerteoseid ja seni ühe ooperi. 

Erkki-Sven Tüür alustas oma muusikuteed 1970. aastate teisel poolel 
progressiivrocki ansambli In Spe liidrina. Tema professionaalne heli-
looming sai tuntuks 1980. aastate keskel. 

Tüüri varasemas muusikas põimuvad erinevad kompositsioonitehni-
kad ja stiilid: gregooriuse laul ja minimalism, mikrotonaalne muusika 
ja lineaarne polüfoonia, kõlaväljade ja 12-tooni muusika. Püüdlust 
vastandada ja ühendada tonaalset ja atonaalset, pulseerivat ja mit-
tepulseerivat sfääri jms on helilooja tähistanud mõistega „metakeel”. 
Üleminekuteosed polüstiililiselt metakeelelt uuele kompositsiooniteh-
nikale on „Magma” ja „Ardor”. Alates „Oxymoronist” iseloomustab Tüür 
oma muusikat mõistega „vektoriaalne meetod”: “Olulisim erinevus 
varasema lähenemisega võrreldes on see, et rohujuure tasandil on 
kogu kompositsiooni aluseks nn algkood, geen, mis muteerudes ja 
arenedes moodustab sidusalt kogu teoses esineva materjali. 

Erkki-Sven Tüür õppis löökpillimängu ja flööti G. Otsa nim Tallinna 
Muusikakoolis (1976–1980) ning kompositsiooni professor Jaan 
Räätsa juhendamisel Tallinna konservatooriumis (1980–1984). Ta 
on end täiendanud ka Lepo Sumera juures ning elektronmuusika 
alal Karlsruhes. Aastail 1989–1992 õpetas ta kompositsiooni Eesti 
Muusikaakadeemias (seni ainsaks õpilaseks Helena Tulve).

Alates 1992. aastast on Tüür vabakutseline helilooja, kelle teosed val-
mivad peamiselt nimekate välisinterpreetide ja -orkestrite tellimusel 
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ning tulevad enamasti enne kodupublikuni jõudmist esiettekandele 
muusikamaailma suurtel lavadel. Tüüri heliteosed kõlavad regulaarselt 
üle maailma sümfooniaorkestrite kavades mainekates kontserdisaali-
des. Tihe loominguline koostöö seob teda ka eesti interpreetide ja kol-
lektiividega, kelle hulgas on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna 
Kammerorkester, YXUS Ensemble (ehk varasem NYYD Ensemble), 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester jpt. 

Aastail 1991–2011 oli Erkki-Sven Tüür rahvusvahelise uue muusika 
festivali NYYD üks kunstilisi juhte, ta on ka Eesti Muusikaakadeemia 
audoktor. Ta on saanud kahel korral Eesti muusika aastapreemia 
(1987, 1988), EV kultuuripreemia (1997), Balti Assamblee kultuu-
ripreemia (1998), kahel korral Suure Vankri preemia (1996, 1997), II 
klassi Valgetähe ordeni (2000), Eesti Muusikanõukogu aastapreemia 
(2003) ning kolmel korral Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali 
aastapreemia: 2003. aastal CD-albumi „Exodus” ja 2003. aasta loo-
mingu eest; 2005. aastal NYYD festivalide korraldamise eest (koos 
Olari Eltsi, Madis Kolgi ja Tiiu Valperiga) ning 2007. aastal särava 
loomingulise aasta eest. 2009. aastal valiti Erkki-Sven Tüür aasta 
kodanikuks. 2014. aastal autasustati teda Eesti Vabariigi kultuu-
ripreemiaga klarnetikontserdi „Peregrinus ecstaticus” (“Ekstaatiline 
palverändur”) ja orkestriteose „De Profundis” eest. Klarnetikontsert 
„Peregrinus ecstaticus” pälvis 2015. aastal ka Monaco Prints Pierre’i 
Fondi muusikapreemia. Samal aastal anti Tüürile Christoph ja Stephan 
Kaske Fondi preemia. 2018. aastal pälvis „Solastalgia” pikoloflöödile 
ja sümfooniaorkestrile LHV uue heliloomingu autasu. 2019. aastal 
pälvis Tüür Kultuurkapitali aastapreemia 2018. aasta viljaka loomin-
gulise tegevuse eest: (9. sümfoonia „Mythos”, Viiulikontsert nr. 2 ja 
„Solastalgia” pikoloflöödile ja sümfooniaorkestrile).

Erkki-Sven Tüüri teoseid kirjastavad Edition Peters ja Fennica Gehr-
man. Autoriplaate Tüüri muusikaga on andnud välja ECM, Ondine, 
Warner, EMI Virgin. Tüüri albumid „Magma” (Virgin Classics) ning 
Seitsmes sümfoonia/ Klaverikontsert (ECM) on olnud Gramophone 
Awardi nominendid. Autoriplaat „Illuminatio. Whistles and Whispers 
from Uluru. Symphony No. 8” võitis Eesti Muusikaauhinna 2019 Aasta 
Klassikaalbumi kategoorias.
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2020. aastal valmis Erkki Sven Tüüril kooriteos „Canticum Canticorum 
Caritatis“, mille tõi esiettekandele kammerkoor Collegium Musicale, 
ning rahvusvahelise koorifestivali „Tallinn 2021“ kaasaegse muusika 
kategooria kohustusliku teose „Omnia mutantur...” See on loodud nii 
nais-, mees- kui segakoori seades.

Allikas: Eesti Muusika Infokeskus
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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, kontsert-
tegevus 2020. aastal

• koori mõju oma ümbruskonnale, algatatud traditsioonid, 
panus (kohalikku) kultuuriruumi

2) AASTA DIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.

3) AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikoo-
ridega töötav dirigent.

4) AASTA PUHKPILLIORKESTER
Aastal 2020 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paist-
nud puhkpilliorkester.

5) AASTA ORKESTRIDIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paist-
nud puhkpilliorkestri dirigent.

6) AASTA NOOR DIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koori- 
või puhkpilliorkestri juht (kuni 35).

7) AASTA TOETAJA
Koorivaldkonda 2020. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka 
üksikisik. Aasta toetajat/toetajaid järgmisel aastal esitada ei saa.
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8) AASTA KORRALDAJA
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:

• Oma tööd isetegevuslikus korras tegevad organisaatorid (koori- 
ja orkestrivanemad jt), kes selle eest enamasti tasu ei saa;

• Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on silmator-
kavalt tublid, töötavad südamega ja teevad palju rohkem, kui 
neilt töölepingu järgi oodata võiks.

9) AASTA KOORIPLAAT
Selles kategoorias esita 2020. aastal ilmunud silmapaistev koori- või 
puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD)! (Ka juhul, kui see ilmub 2020 
detsembris või siis ilmus 2019 detsembris.)

10) AASTA TEGU
Aasta Tegu on konkreetne projekt, toiming, valminud asi … (uus laulu-
lava, 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 2020 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 
29. novembril 2021.
Aasta koori, orkestri ja dirigendi puhul palun järgi ankeedivormi!

2. KÜ muusikanõukogul on õigus esitada nominente kõigis kategooriates.

3. Esitatute hulgast valib muusikanõukogu nominendid, kes lähevad kirja 
aastakontserdi bukletti ehk koorimuusika aastaalmanahhi. Nominente 
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on preemiasaajatest rohkem ning nende hulka kuuluvad kõik möödunud 
aastal märkimisväärsete saavutustega silma paistnud kollektiivid ja 
koorimuusikategelased. Nii kujuneb iga aastakontserdi bukletist pika-
peale tõeline aastaalmanahh, kust hea konkreetse aasta saavutusi ja 
saavutajaid ka tagantjärgi vaadata.

4. Nominentide hulgast valib muusikatoimkond AASTA tiitli saajad hää-
letamise teel.

5. Kindlasti ei tasu kõhelda taasesitamast kollektiivi või inimest, kes 
juba möödunud aastal esitati. Kui tal ka sel aastal tublisid saavutusi on, 
tuleb ta kindlasti taas aastaraamatus ära märkida ning aastapreemiat 
taotleda!

6. Aasta toetaja on ainus kategooria, milles tiitlisaajat järgmisel aastal 
taas nominendiks esitada ei saa. See tiitel „kestab” kaks aastat.

7. Kandidaadid preemiatele esitatakse kirjalikult KÜsse koos põhjen-
dusega iga kandidaadi kohta.

8. Kõik nominendid kutsutakse aastakontserdile, nad on nimetatud 
koduleheküljel ja edaspidi aastaraamatus.

Mis aastaauhinnaga 2020 kaasas käib
• AASTA KOOR – saab õiguse tellida enda poolt valitud 

heliloojalt teos oma koorile, tasu taotleb Kooriühing.
• AASTA DIRIGENT – saab 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 2021. aasta kontsertidele, festivalidele ja 
muudele üritustele.

• AASTA KORRALDAJA – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
• AASTA KOORIHELILOOJA - preemiaga kaasneb uue kooriteose 

tellimus ühele aasta koorile
• AASTA KOORIPLAAT – saab Kultuurkapitali stipendiumi.
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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 
Muusika õpetajate 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 
Keelpilli orkester)

Aasta toetajad – IS Music Team ja Tallinna Tehnikaülikool 
Aasta korraldajad – Jaan Ots (Eesti Meestelaulu Seltsi esimees) ja 

Margus Arak (Tartu Akadeemilise Meeskoori president) 
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Aasta tegu – L. van Beethoveni Missa C-duur ettekanne MHG 
100. aastapäeval Tartus Tõnu Kaljuste juhatusel (Tartu Miina 
Härma Gümnaasium)

Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-
muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium.

2007
Aasta koor – tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Tiia-Ester Loitme) ja 

meeskoor Forestalia (dirigendid Alo Ritsing ja Ilmari Johansson)   
Aasta dirigent – Aarne Saluveer 
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Ave-Maria Sild 
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 Koorijuhtide 
Liit ning dirigent-muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium.

2008
Aasta koor – Tartu Ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch) ja Tallinna 

Reaalkooli segakoor (dirigent Eve Karp)  
Aasta dirigent – Triin Koch 
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Niina Esko 
Aasta puhkpilliorkester – Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester 

(dirigendid Aavo Ots ja Priit Sonn) 
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Aasta orkestridirigent – Arno Anton 
Aasta noor dirigent – Darja Selivanova
Aasta kooriplaat – Tartu Akadeemilise Meeskoori CD „Eesti laul“ 
Aasta toetajad – Tartu linn ja OÜ Viljandi Õhumeister 
Aasta korraldajad – Kaie Tanner (Eesti Kooriühingu vastutav sekretär) 

ja Maret Oja (Alo Mattiiseni muusikapäevade korraldaja) 
Aasta tegu – festival „Gustav Ernesaks 100“

Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-
muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium, aasta kooriplaadi 
salvestajale Eesti Rahvusringhääling. 

2009
Aasta koor – kammerkoor Voces Musicales (dirigent Risto Joost) ja 

segakoor Suisapäisa (dirigent Kuldar Schüts)  
Aasta dirigent – Risto Joost
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.
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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 kontsert-
koolitusprogramm Eestis  

Aasta üksmeelepreemia – Ludmilla Dombrovska-Keis
Aasta koostööpreemia – Heldur Harry Põlda

Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-
muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister 
Laine Randjärv (Jänes) andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud 
kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.

2011
Aasta koor – kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik 

Üksvärav) ja Miina Härma Gümnaasiumi segakoor (dirigent Kadri 
Leppoja) 

Aasta dirigent – Andrus Siimon 
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Lydia Rahula 
Aasta puhkpilliorkester – Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester 

(dirigent Valdo Rüütelmaa) 
Aasta orkestridirigent – Valdo Rüütelmaa 
Aasta noor dirigent – Endrik Üksvärav 
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Aasta kooriplaat – „12 laulu püha neitsi Maria auks. Te Deum“ 
Aasta puhkpilliplaat – noorteorkestrite CD „Aavo Ots 60“ 
Aasta toetajad – Tallinna linn ja Harjumaa Omavalitsuste Liit 
Aasta korraldajad – Aet Maatee (Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja, 

laulupidude korraldaja) ja Heli Sepp (Harjumaa lastekoori Rõõm 
Laulust projektijuht, koorireiside korraldaja) 

Aasta tegu – kontserdisari Ants Üleoja 75 ja Alo Ritsing 75 
Aasta koostööpreemia – Klassikaraadio 
Aasta üksmeelepreemia – Leelo Talvik 

Aasta kooriplaadile andis oma eripreemia ka Eesti Rahvusringhääling, 
aasta dirigendile Eesti Koorijuhtide Liit ning dirigent-muusikaõpetajale 
Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister Rein Lang andis üle 
tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite 
dirigentidele.

2012
Aasta koor – Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigent Alo Ritsing) ja 

kammerkoor Solare (dirigent Elo Üleoja)
Aasta puhkpilliorkester – Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli 

puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak)
Aasta dirigent – Alo Ritsing
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Elo Üleoja
Aasta noor dirigent – Kaspar Mänd
Aasta orkestridirigent – Lembit Leetna
Aasta toetajad – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja IS Music Team
Aasta korraldajad - Arvi Karotam (Eesti Meestelaulu Seltsi esimees, 

Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevade peakorraldaja) ja Riina 
Roose (Mart Saare 130. sünniaastapäeva kontserdid)

Aasta kooriplaat – „Peegel peeglis“ (kammerkoor Collegium Musicale, 
dirigent Endrik Üksvärav)

Aasta tegu – Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevad
Aasta koorihelilooja – Pärt Uusberg
Aasta koostööpreemia – Eesti Rahvusringhääling
Aasta üksmeelepreemia – Heidi Pruuli



142

Aasta dirigendile andis oma eripreemia ka Eesti Koorijuhtide Liit ja dirigent-
muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriministeeriumi 
rahvakultuurinõunik Eino Pedanik andis üle tänukirjad konkurssidel 
edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.

2013
Aasta koor – kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigendid Pärt Uusberg ja 

Külli Kiivet) ja Saaremaa Meeskoor SÜM (dirigendid Mari Ausmees 
ja Ester Soe)

Aasta puhkpilliorkester – Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli 
puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak-Oluvere)

Aasta dirigent – Heli Jürgenson
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Janne Fridolin
Aasta noor dirigent – Maarja Helstein
Aasta orkestridirigent – Sirly Illak-Oluvere
Aasta toetaja – Suure-Jaani vald
Aasta korraldaja – Kaie Tanner, Sander Tamm
Aasta tegu  – raamat „Kogemuste kuld. Vestlusi koorijuhtidega“
Koostööpreemia – KasTan Meedia
Üksmeelepreemia – Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Aasta koorihelilooja – Mart Siimer
Aasta kooriplaat  – CD „Õhtul“, kammerkoor Head Ööd, Vend

Aasta dirigendile andis oma eripreemia Eesti Koorijuhtide Liit ning dirigent-
muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister 
Urve Tiidus andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride 
ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.

2014
Aasta koor – kammerkoor Collegium Musicale (dirigendid Endrik 

Üksvärav ja Miina Pärn) 
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Kontsertorkester (dirigendid 

Aavo Ots, Priit Sonn, Jaan Ots, Kaido Kivi) 
Aasta dirigent – Mikk Üleoja 
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Elo Üleoja 



143

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 
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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) 

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. 
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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 
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 
stipendiumid: 2019. aastal pälvis õppestipendiumi Piret Artjušin ja 
peastipendiumi Annelii Traks. 

Kultuuriminister Tõnis Lukas andis üle Kultuuriministeeriumi tänu-
kirjad dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel 
ja rahvusvahelistel konkurssidel.
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EESTI KOORIÜHINGU ALALIIDUD 2020

Eesti Kooriühingu 
koolikooride sektsioon

kooriyhing.ee

Eesti Naislaulu Selts 
naislauluselts.ee

Eesti Segakooride Liit
segakoorideliit.ee

Eesti Puhkpillimuusika Ühing 
puhkpy.ee

Eesti Meestelaulu Selts
emls.ee

Eesti Kammerkooride Liit
ekkl.ee

Eesti Muusikaõpetajate Liit 
emol.ee

Eesti Koorijuhtide Liit 
koorijuht.ee
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Pärt Uusberg

Tõnu Kaljuste 

Rasmus PuurJaanus Kann

Raul Talmar Kaie Tanner

Heli 
Jürgenson

Indrek Vijard

Monika Salu

Jüri-Ruut 
Kangur 

Mai Simson

EESTI KOORIÜHINGU 
JUHATUS 2020

Hirvo Surva
esimees

Triinu Arak 
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EESTI KOORIÜHINGU 
MUUSIKANÕUKOGU 2020

Elina Kaasik

Ingrid KõrvitsKuno Kerge

Küllike Joosing

Aavo Ots Heli Roos

Heli Jürgenson
esimees

Hirvo SurvaInta Roost Kuldar Schüts Margit Võsa
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Näopildid

Hirvo Surva (esimees) foto 2018 ar

Triinu Arak uus foto 

Heli Jürgenson uus foto

foto 2018 ar

uus foto

Jaanus Kann foto 2018 ar

Rasmus Puur uus foto

Monika Salu uus foto

Mai Simson uus foto

Raul Talmar foto 2018 ar

Kaie Tanner - uus foto

Pärt Uusberg uus foto

Indrek Vijard foto 2018 ar

Jaanus Kann

Kaido Kivi

Urve Uusberg Margit Võsa

Veronika 
Portsmuth

Hirvo Surva

Indrek Vijard 
esimees

EESTI KOORIÜHINGU ALALIITUDE 
ESIMEESTE NÕUKOGU 2020

Heli Jürgenson

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

EESTI KOORIÜHINGU BÜROO 2020

Piia Härmson
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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
Venno Laul 
11.09.1938 – 14.10.2018
Veljo Tormis 
07.08.1930 – 21.01.2017
Artur Vahter 
23.02.1913 – 12.08.2004 

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
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1998
Ester Mägi 
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

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
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VAATAME TAGASI 2020 

26. jaanuar Eesti Kooriühingu aastakontsert Estonia 
 kontserdisaalis
2. veebruar Tartu rahu 100. aastapäeva kontsert 
 Tartu Vanemuise Kontserdimajas 
 (EMLS, Välisministeerum, Kaitsevägi)
15. veebruar Muusikaolümpiaadi piirkondlik voor maakondades
 üle Eesti (EMÕL)

15. veebruar EV 102. aastapäevale pühendatud 
 naiskoorikontsert „Olgu minu rahval rahu“ 
 Haapsalu toomkirikus, aasta naiskoor 2019 
 väljakuulutamine (ENLS)
24. veebruar Eesti Vabariigi 102. aastapäeva liputseremoonia 
 Kuberneri aias (EMLS)
29. veebruar Metsasarveõpilaste konkurss Tartus
 (Tartu 1. Muusikakool, EPÜ)
6.-8. märts Neidudekooride kontsertreis Peterburi (ENLS)
10. mai Emadepäeva tervitus ja Aasta ema tiitli 
 üleandmine ETV saates „Hommik Anuga“ (EMLS)
4. juuni              Eesti lipu päev Toompeal (ENLS)
10. juuni Eesti Kooriühingu volikogu ning koorivaldkonna,
 kultuuriministri ning omavalitsuste esindajate
 ümarlaud Rahvusraamatukogus (KÜ)
18. juuni Mälestuskivi “Laululavalt lahkunutele” avamine
 Tallinna Metsakalmistul (KÜ, ELTSA)
9.-12. juuli Dirigentide suveakadeemia Väike-Maarjas (EPÜ)
7.-9. august  Hiiumaa Puhkpillipäevad 
 (Emmaste Puhkpilliorkester, EPÜ)
13.-16. august Võru Vaskpillipäevad ja Aavo Otsa Trompeti 
 Suveakadeemia (Aavo Otsa Muusikastuudio)
17.-21. august XXXVII koorijuhtide ja muusikaõpetajate 
 suveseminar Olustveres (KÜ)
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21.–23. august Segakoorilauljate suvekool Haapsalus (ESL)
28. august Tallinn Music Weeki koorikontsert Kalju kirikus 
 (KÜ, TMW)
19.-20. september Kontserdid „Urmas Sisask 60. Kaunim 
  Meritähti, Ema“ sarjast „Heliloojad-juubilarid“ 
  Rapla Kirikus ja Tallinna Niguliste kirikus (EKKL)
26.-27. september Festival Halinga Puhkpill 
  (puhkpilliorkester Saxon, EPÜ)
2.-4. oktoober Balti Puhkpillikool Eesti Muusika- ja   
 Teatriakadeemias (EPÜ, EMTA, Aavo Otsa 
 Muusikastuudio)
3. oktoober Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2020 
 Estonia kontserdisaalis ( EPÜ)
9.-10. oktoober  Muusikaolümpiaadi vabariiklik voor 
  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (EMÕL)
9.-11. oktoober  Rivitrummarite õppepäevad Tabasalus (EPÜ)
10.-11. oktoober XV Eesti Kammerkooride Festival 
  Õpetajate Majas ning Eesti Muusika- ja 
  Teatriakadeemias (EKKL)
24. oktoober Dirigentide ja koorivanemate infopäev 
 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (ESL)
25. oktoober Veljo Tormis 90 kontsert „Tasase maa laul“ 
 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis (ENLS)
30. oktoober X Eesti koolisegakooride konkurss-festival 
 Pärnus (KÜ)
31. oktoober  Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert
 Estonia kontserdisaalis
7. november  Uue koorimuusika kontsert Tallinna metodisti
 kirikus (KÜ)
8. november Isadepäeva pidulik kontsert Estonia kontserdisaalis
  (ENLS)
12. detsember Gustav Ernesaksa Fondi laureaatide tunnustamine
  (EMLS, ELTSA)
13. detsember Dirigentide ja koorivanemate infopäev Zoomis
 (EKKL)
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EESTI KOORIÜHINGU MENTORID

KOORIMUUSIKA
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 

PUHKPILLIMUUSIKA 
32. Harry Illak 
33. Aavo Ots
34. Hando Põldmäe
35. Valdo Rüütelmaa 
36. Priit Sonn

HÄÄLESEADE 
37. Anu Aimla
38. Triin Ella
39. Viviane Kallaste 
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IN MEMORIAM 2020

Märt Hunt
(19.03.1940–14.03.2020)

Märt Hunt omandas muusikalise hariduse Tallinna Muusikakoolis ja 
Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas koorijuhina 1965. 
Ta on töötanud mitmes koolis muusikaõpetajana (Tallinna 46. Kesk-
kool, Keila Keskkool, Tallinna 32. Keskkool) ning juhendanud palju-
sid ansambleid, millest tuntumad on Ritsikad, Elektra, Kooli-Prii jt. 
Märt Hunt on kirjutanud palju laule („Sügiselaul” pälvis 1972. aastal 
„Tippmeloodia” publikupreemia). Suurema osa oma loomingust on ta 
pühendanud lastele, tuntuimaks on kindlasti omaaegse menusaate 
„Entel-Tentel” jaoks loodud „Sulle, emake”.

1980-ndatel aastatel tõi Märt Hunt koos pedagoogist abikaasa Reet 
Hundiga Kalevi spordihallis lavale „Talvetralli” etendusi, kus koos 
täiskasvanutest koosneva ansambliga esinesid suurel laval ka kooli-
õpilased. Iga lavastuse jaoks kirjutas Märt Hunt spetsiaalselt muusika 
ja lastelaulud.

1991–2000 töötas Märt Hunt Tallinna Õpetajate Maja direktorina, 
korraldades seal lisaks kõikvõimalikele ettevõtmistele linnaelanike 
jaoks ka märkimisväärseid lasteüritusi. 1991. aasta detsembris avati 
Õpetajate Majas Eesti esimene „Päkapikumaa”, mis haaras kaasa 
kogu maja – nii ruumid, kollektiivid kui töötajad. Kümne aasta vältel 
kirjutas Märt Hunt igaks „Päkapikumaaks” spetsiaalse lastemuusi-
kali, mille põhjal hiljem salvestati Eesti raadios lastele muusikalised 
kuuldemängud „Päkapikumaa lood”.

Kokku on Märt Hunt kirjutanud 18 lastemuusikali, paremik nende 
lauludest on avaldatud laulikutes „Päkapikumaa laulud”, „Märt Hundi 
lastelaulud”, „Talveaja rõõmulaulud” ning kassetil „Päkapikumaa lau-
lud.” Suurem osa helilooja lastelauludest on välja antud Raadio Laste 
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laulustuudio CD-del “Kuula ikka väiksemat” „Talveaja rõõmulaulud”, 
„Radi-ridi-ralla”ja „Entel-tentel 50”. Märt Hunt on kirjutanud Eesti 
Raadio jaoks ka spetsiaalseid muusikalisi lastemuinasjutte (nii teksti 
kui muusika), samuti on temalt tellitud laule mitmete koolilaulikute ja 
lastekontsertide jaoks. Olgu siinkohal mainitud, et enamasti kirjutas 
Märt Hunt oma vaimukad laulutekstid ise, aeg-ajalt aitas ta kohandada 
või täiendada ka teiste tekstiautorite loomingut (2014 .a. laulupeol 
mudilaskooride esituses kõlanud „On meie keskel suvi” jt).

2009. aasta üldlaulupeol kõlas mudilaskooride esituses Märt Hundi 
„Kommilaul”, 2010. aasta vabariikliku mudilaskooride festivali MudiFest 
jaoks kirjutas ta „Suvelaulu”. 2011. aasta suvel tutvustas Märt Hunt 
oma loomingut muusikaõpetajatele ning koorijuhtidele Vigala semi-
narlaagris, 2015. aastal kõlas tema loodud muusika taas MudiFestil. 
Tema laule esitatakse pidevalt ka pea kõigil laste laulukonkurssidel 
üle Eesti. 2017 aasta juunikuus ilmus Märt Hundi laste- ja mudilas-
kooride laulik „Hundiratas“ 50 lauluga, mis sisaldab nii päris uusi laule 
kui mitmeid varasema loomingu arranžeeringuid kooridele.

1997. aastal asutas Märt Hunt MTÜ Noor Muusik, mis korraldab iga 
kahe aasta järel Tallinnas rahvusvahelist noorte pianistide, viiuldajate 
ja tšellistide konkurssi. Osavõtjaid on olnud pea kõigist maailma nur-
kadest, kõige kaugemalt on kohale tuldud Lõuna-Aafrika Vabariigist. 
Nii rahvusvahelised žüriid kui osavõtjad on kiitnud konkurssi kui eriti 
lapsesõbralikku ning samas kõrgetasemelist. Aastal 2011 oli NOOR 
MUUSIK – TALLINN 2011 ka Euroopa kultuuripealinna programmi osa.
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Priit-Andres Pärtna
(15.10.1939–28.08.2020)

Priit-Andres Pärtna oli eesti dirigent ja koolijuht.

1962. aastal lõpetas ta Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise eriala ja 
1968. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise eriala 
Arvo Ratassepa õpilasena. 

Läbi aastate juhatas Pärtna Lehmja naisansamblit, Sonda sega-
koori Koit, Türi muusikaringe, Kohtla-Nõmme naiskoori, Lüganuse 
segakoori, Kohtla-Järve naiskoori Kaja, Püssi kammerkoori ja Kiviõli 
segakoori Loit. 

Ta oli kauaaegne Kiviõli muusikakooli (hiljem Kiviõli Kunstide Kooli) 
juhataja.

1962-65 oli ta Paide rajooni laulupäevade üldjuht ja hiljem juhatas 
koore Kohtla-Järve piirkondlikel laulupäevadel. Alates 1965. a osales 
ta oma kooridega kõigil üldlaulupidudel ning Põhja- ja Baltimaade 
Koorifestivalidel 1995, 1997 ja 2000.

1986. a omistati talle Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus. 
2003. a sai Pärtna Ida-Virumaa maakonna kultuuri elutööpreemia, 
2006. a Ida-Virumaa teenetemärgi ja 2009. a Kultuurkapitali Ida-
Viru maa aastapreemia.

Kiviõli linn valis Priit-Andres Pärtna ka oma linna aukodanikuks.
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Mõtteid 
koorimuusika-aastast 2020
Kaie Tanner, 
Eesti Kooriühingu tegevjuht

2020 oli täiesti eriline aasta. Juba selle poolest, et sellest ei saa 
kõnelda mainimata koroonat, ehkki üldse ei tahaks – see oli parata-
matult üks möödunud aasta isehakanud keskpunkte. Ja paraku ka selle 
poolest, et nii vähe plaanitust teostus – või siis teostus teistmoodi.

Läbi 2019. aasta kestnud ettevalmistus dirigentide palgatoetuse 
väljatöötamiseks läks aga õnneliku erandina kavandatud rada mööda 
edasi ka 2020. aastal. Valitsus eraldas töötasudeks 2021. aasta rii-
gieelarvest 2,7 miljonit eurot, palgatoetuse meede sai välja töötatud 
ning aasta viimastel päevadel ka ära kinnitatud. Tundub, et 20 aastat 
kestnud võitlus dirigenditöö kui päris elukutse eest saab lõpuks ometi 
tulemuse ning koori- ja orkestrijuhid endale nii töölepingu kui ka 
õiguse puhkusele, pensionile, haigekassale ja vanemapalgale. Teha on 
veel taotlusjuhendid, näidislepingud ja muud dokumendid, tutvustada 
vastvalminud meedet infopäevadel ning märtsis 2021 saavad koorid 
ja orkestrid hakata palgatoetust taotlema. Lõpuks ometi!

Täiesti kavandamata jõudsid 2020. aastasse aga kriisimeetmete aru-
telu ja menetlus eriolukorrast tingitud probleemide lahendamiseks. 
Õnneks oli kultuurivaldkonnas sellealane tugi ja abi tõesti olemas, 
erinevalt teistest töötajatest kompenseeriti koorijuhtidele ka võla-
õiguslike lepingute alusel makstud töötasu, kooridele saamata jäänud 
kontserditasud, kasutamata jäänud saalide üür või asendusruumide 
rentimise kulud. Kahjuks jätsid paljud tööandjad aga toetuse taot-
lemata, lõpetasid dirigentide käsunduslepingud ja/või saatsid nad 
palgata puhkusele, nii et paljud koorijuhid kaotasid ikkagi suure osa 
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oma sissetulekust. Kas pelgasid tööandjad taotlemise keerulisust, oli 
neil palju muud tegemist või ei jõudnud info taotlemise võimalikkuse 
kohta kõigile kohale, seda me ei teagi. 

Hea kogemus oli kultuuri- ja haridusvaldkonna ühtsus – raskes olukor-
ras tehti koostööd, loodi töörühmad ja kriisikomisjonid, jagati ja küsiti 
infot, kohendati abi tingimusi valdkonna vajadustele vastavaks, kuulati 
ära ja anti nõu. Suurepärane koostöö oli Kultuuriministeeriumi, Haridus- 
ja Teadusministeeriumi, Eesti Muusikanõukogu, Rahvakultuuri Keskuse, 
Terviseameti ja Tallinna linnaga. Vaatamata Terviseameti äärmisele 
ülekoormatusele oli neil võimalik aidata välja töötada koorivaldkonna 
tegevuse juhend sügiseks ning vastata meie küsimustele kooride ja 
orkestrite töö korralduse kohta. Tegime Kooriühingu kodulehele eraldi 
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. Kunagi varem pole Kooriühingu (kodu)
kontor vist nii suurel määral kiirabistaabi moodi välja näinud.

Kaks korda 2020. aasta jooksul tühistasime Kooriühingu kodulehe 
sündmuste kalendrist kümnete kaupa kontserte – märtsis ja det-
sembris. Kui õnnestus tühistamise asemel edasi lükata, oli juba hästi. 
Mitmeid sündmusi lükkasime edasi rohkemgi kui üks kord. Oli koore, 
kes täitsid kõiki koroonakorraldusi täpselt; oli neid, kes tundsid hirmu 
ning jätsid proovid ja kontserdid ära juba palju varem ja suuremal 
määral, kui vaja oli; leidus neidki, kes püüdsid kontserdikeeldudest 
kõrvale hiilida ja ikkagi esineda. 

Meie koorimuusika-aasta 2020 algas traditsiooniliselt koori- ja puhk-
pillimuusika aastagalaga 23. jaanuaril, mille näo kujundasid seekord 
kunstiline juht Kuldar Schüts, lavastaja Helen Rekkor ning videokunst-
nik Aljona Movko-Mägi. Nagu olümpiamängudel, on aastagalalgi pärast 
selle lõppemist alati kuulda õhkamist, et see oli kõigi aegade parim 
ja mida küll järgmise aasta tegijad välja pakuvad. Nii oli 2020. aastal, 
aga ka 2019, 2018 ja varem. Mullune, varasemast suuremat rõhku 
visuaaliale asetav aastakontsert jäi aga kindlasti erilisena meelde. 
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Jaanuarist märtsini tegelesime põhjalikult koorimuusika arengusuun-
dade 2020-2025 alusel tegevuskava väljatöötamisega. Kevadeks-su-
veks jäi ühine töö pausile, Kooriühing ja alaliidud jätkasid mõttetööd 
sektsioonides ning 8. oktoobril kohtusime ühisel suurel koosolekul 
Rahvusraamatukogus, et täiendatud tegevuskavad koos üle vaadata. 
Iga-aastane tegevuskavade arutelu jääb aga tööplaani kuni 2025. 
aastani, see pole lõpetatud ja sahtlisse pandud töö.

Samuti jaanuarist märtsini aitasime kaasa rahvusvahelise laste- ja 
noortekooride festivali EUROPA CANTAT junior ettevalmistustega – 
see pidi toimuma augusti algul Vilniuses. Toimuski, aga keerulise 
olukorra tõttu ainult Leedu kooride osavõtul, nimega „Junior Choir 
Camp“ ning kolme rahvusvahelise ateljeejuhiga (neist riikidest, kust 
sel ajal Leetu reisida sai); Hirvo Surva, Jan Schumacher (Saksamaa) 

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2019 Taavi Esko ja 
Kuusalu Keskkooli lastekoor Kooriühingu aastagalal 
Estonia kontserdisaalis 26.01.2020. Foto: Vahur Lõhmus
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ja Luigi Leo (Itaalia). Koorilaager toimus 6.-10. augustil Birštonases 
ning ka varem planeeritust lühemana – viis päeva kaheksa asemel. 
Kuid kunstiliselt õnnestus see hästi ning ootame huviga järgmist 
„päris“ EC juuniorit 2022. aastal Vilniuses.

13.-14. märtsile planeeritud X koolisegakooride konkurss-festivali Pär-
nus kevadel korraldada ei saanud, seega toimus see 30. oktoobril ning 
vahepeal taas keeruliseks muutunud olukorra tõttu said varasema 13 
koori asemel osaleda vaid viis. Teistel oli koosseis vahetunud, sügisel 
proovitegemine võimatu või ei lubanud koolidirektor koori festivalile 
esinema. Kuid osalenud koorid esinesid väga hästi, õpitubades lustiti 
täiega ning festivaliatmosfäär oli tore ja südamlik.

16.-17. maile planeeritud lastekooride konkurss Keilas lükkus 
2021. aasta märtsi lõppu, koht jäi samaks. 12.-14. juunile planeeritud 

X koolisegakooride konkurss-festivalil Pärnus sai A-kategooria 
esikoha Tallinna Reaalkooli segakoor, dirigent Eve Karp. 
Foto: Aiki Koolmeister
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mudilaskooride festival MudiFest aga tegi läbi mitu muutust – kon-
kurss ja festival toimuvad 2021. aastal hoopis eraldi, esimene 15. 
aprillil Tallinnas ning teine 4.-5. juunil Kosel. Varem planeeritud Viimsil 
polnud kahjuks aasta hiljem enam võimalik festivali võõrustada. 

Kooriühingu volikogu toimus 10. juunil Rahvusraamatukogus ning selle 
eel leidis aset ka koorivaldkonna, kultuuriministri ning omavalitsuste 
esindajate ümarlaud koori- ja orkestrijuhtide töö tasustamise teemal. 
Lisaks Kooriühingu, alaliitude ja koostööpartnerite esindajatele olid 
kohal kultuuriminister Tõnis Lukas, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart 
ning Linnade ja Valdade Liidu esindaja Marika Saar. Konstruktiivset 
arutelu sai jälgida ka ERRi kultuuriportaali otseülekandest.

18. juunil avasime Kooriühingu ning Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA 
koostöös valminud mälestuskivi „Laululavalt lahkunutele“ Metsakal-
mistul, kus saame nüüd ja edaspidi meenutada neid, kelle viimane 
puhkepaik on kas kaugel või üldse teadmata.

8.-21. juulile planeeritud koorijuhtide õppereis Maailma Koorimuusika 
Sümpoosionile Aucklandis jäi kahjuks ära nagu ka kogu sümpoosion. 
Reisipiirangud said sellele ülemaailmsele sündmusele paraku saa-
tuslikuks. Seda ei lükatud ka edasi, järgmine korraline sümpoosion 
toimub, nagu planeeritud, 2023. aastal Qataris ning 2026. aastal 
peaks korraldamisjärg taas Euroopasse liikuma. Muidugi on kahju, 
et Uus-Meremaa korraldajariikide hulgast välja jääb, aga see-eest 
toimuvad seal ülejärgmised Maailma Koorimängud 2024. aastal.

17.-21. augustil toimus traditsiooniline koorijuhtide ja muusikaõpeta-
jate suveseminar, sedakorda esmakordselt Olustveres. Sealne maa-
majanduskool oma ilusa ümbruse ning lähedal asuva Suure-Jaani 
kiriku ja gümnaasiumiga osutus väga sobivaks seminarikohaks ning 
kokku osales sel suvel 169 inimest, kellele kooli saal isegi veidi kitsaks 
jäi. Kahjuks polnud veel kehtivate piirangute tõttu võimalik laagris 
osaleda vabariiklikel noortekollektiividel, ka ei oleks nad tohtinud 
ühendkoorina esineda. Nende etteaste jääb ootama järgmist aastat.

Meie välislektoriks oli käesoleval aastal tunnustatud inglise dirigent 
Edward Caswell, kes juhendas õpituba dirigendi vokaalsest tööst 
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kooriga. Teine peamine õpituba oli adresseeritud kooli muusikaõpe-
tajatele ning laste- ja noortekooride juhtidele – see oli 2022. aasta 
noorte laulupeo kontseptsiooni ja repertuaari tutvustus, mida viis 
läbi peo kunstiline juht Pärt Uusberg koos oma liigijuhtide Ave Soppi, 
Valter Soosalu, Aarne Saluveeri, Maret Alango ja Kuldar Schütsiga. 

Juba kolmandat korda olid sel aastal suveseminarile oodatud ka koo-
rivanemad ja aktiivsed lauljad, kellele pakkusime kooritöö korralduse 
teemalist koolitust (eelarve koostamine, lepingud, kontsertide kor-
raldamine, legaalne noodimaterjal jne), läbiviijaks Marko Lõhmus. 

Veljo Tormisest ja tema muusikast pidas loengu Tiia Järg, regilaulu 
töötuba juhendas Celia Roose, rahvarõivaste juurde kuuluvaid ehteid 
ja nende kandmisviise tutvustas Keiu Kulles, meediast ja kommuni-
katsioonist laulupeoprotsessis ja koorimuusikas kõneles Raul Rebane. 
Lisaks laulsid osavõtjad Risto Joosti juhatusel seminarikooris. Väga 
populaarsed olid individuaaltunnid dirigeerimises (Heli Jürgenson) 
ja hääleseades (Jaanika Kuusik).

Pakkusime osalevatele muusikaõpetajatele ja koorijuhtidele suvese-
minari raames ka kaht kontserti: Suure-Jaani kirikus andis kontserdi 
aasta noore dirigendi 2019 Ingrid Roose juhatatav segakoor HUIK!, 
Suure-Jaani Gümnaasiumi saalis esines Eesti Filharmoonia Kammer-
koor (dirigent Kaspars Putninš) Veljo Tormise muusika kavaga.

Üle mitme aasta kutsusime suveseminari raames taas kokku ka koo-
likooride sektsiooni koosoleku, kus viibisid kohal kõigi maakondade 
esindajad. Arutati laulupeorepertuaari, peoeelset kategooriasselaul-
mist ja koorijuhi kutsekategooriatega seotud teemasid. 

Noorte eksperimentaalkoor leidis oma tee suveseminarile teist korda 
pärast aastatepikkust vaheaega ning sellega tahtsime Olustverre taas 
tuua just noori oma teed alustavaid koorijuhte. Huvilisi kogunes paar-
kümmend ja seekord pakkusime neile ka võimalust saada osa teistestki 
loengutest. Noorte kammerkooriga töötas seekord Edward Caswell.

Sügisel (oktoobris-novembris) korraldasime ka traditsioonilise diri-
gentide baaskursuse Tallinnas koostöös Rahvakultuuri Keskusega. 



166

Dirigeerimise, kooritöö metoodika ja vokaaltöö alaseid teadmisi tuli 
seekord omandama 17 koorijuhti. Kevadel 2021 ootame juba järgmist 
rühma huvilisi.

7. novembril toimus  järjekordne uue koorimuusika kontsert Tallinna 
metodisti kirikus, kus seekord toodi esiettekandele 9 uudisteost. 
Eerik Robert Otsa, Kaarel Kuuse, Karin Kuulpaki, Liis Viira, Mari Vih-
mandi, Mariliis Valkoneni, Patrik Sebastian Unti, Rasmus Puuri ja Valter 
Soosalu laulud tõid publikuni Eesti Raadio Laulustuudio lastekoor (diri-
gendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner), ETV mudilaskoor (dirigendid Silja 
Uhs ja Niina Esko), kammerkoor Kolm Lindu (dirigent Nele Erastus), 
kammernaiskoor Sireen (dirigent Nele Erastus) ja segakoor Noorus 
(dirigent Maarja Helstein). Kahjuks jäi koroona süül üks koor tulemata 
ning seega lükkus edasi ka Karl Tippi teose esiettekanne – kuid ette 
kandmata see ei jää. 

XXXVII koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaagri 
osavõtjad Olustvere mõisa trepil 20.08.2020. Foto: Kooriühing
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Kontserdi kunstiline juht Nele Erastus ütles: „Uue muusika kontsert 
on kui väike laulupidu, mis tõstab olulisele kohale uue heliloomingu. 
Rõõm on tuua uusi ja värskeid mõtteid meie niigi rikkaliku koori-
literatuuri juurde.“ 

Kontserdi pildigalerii Kooriühingu kodulehel seni meie ainus maskide-
rohke fotoreportaaž. Väga tahaks loota, et neid palju rohkem ei tule.

Ees ootab…

2021. aastasse lükkusid mitmed mullu koroona tõttu toimumata jää-
nud sündmused: lastekooride konkurss-festival tuleb märtsis Keilas, 
mudilaskooride kontsert-konkurss aprillis Tallinnas ja mudilaskooride 
festival MudiFest juunis Kosel. 

Praegu valmistame ette veel juulikuus toimuvat koorijuhtide õppereisi 
rahvusvahelisele festivalile EUROPA CANTAT Ljubljanas ning tradit-
sioonilist koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminari, mis eeloleval 
suvel toimub teist korda järjest Olustveres. Novembris toimuvale 
Tallinna Rahvusvahelisele Koorifestivalile on kooride registreerimine 
avatud, 17 koori end ka juba kirja pannud.

Töö läheb edasi, dirigendid teevad proove, heliloojad kirjutavad uusi 
laule, kultuurikorraldajad kribivad järjest uusi projekte. 

2020. aasta kinnitas, et ka eriolukorras ja keerulistes tingimustes on 
kooritegevus võimalik – tänu inimeste leidlikkusele ja pühendumisele. 
Zoom-proovid ja Google Teamsi koosolekud, online-kontserdid ning 
väikeste gruppide fotodest kokkukleebitud kooripildid, Zoomis peetud 
rahvusvahelised koorimuusikakonverentsid ning kolleegidega koge-
muste vahetamine Zoom-kohvikus ja Zoom-baaris, videokonkursid 
koori-ja orkestrifestivalide asemel – see kõik toimus päriselt. Oli har-
jumatu, suurema töökoormusega ning väga paljude uute teadmiste 
ja oskuste õppimisega aasta.
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Eesti Kammerkooride Liit 
2020. aastal
Kristel Üksvärav, 
Eesti Kammerkooride Liidu juhatuse esimees

Eesti Kammerkooride Liidu aasta algas XV Eesti Kammerkooride 
Festivali hoogsa planeerimisega. Festival pidi toimuma 2.-3. mail 
Tallinnas. Tulenevalt üleilmsest pandeemiast, mis ei jätnud puuduta-
mata ka Eestit, lükkasime festivali edasi oktoobrisse. Kogu ülejäänud 
tegevus „hangus“ samuti, sest kooridel ei olnud võimalik koos käia.

Aasta teine pool oli selle eest taas aktiivsem. Ühtlasi tegeles EKKL 
juhatus liidu järgmise perioodi arengukava koostamisega ja rõõm on 
tõdeda, et sellega jõuti lõpusirgele. Rõõmustav on ka see, et 2020. 
aastal liitus meiega kolm koori ja aasta lõpu seisuga kuulub Eesti 
Kammerkooride Liitu 20 koori üle Eesti. 

Mitmed liidu koorid jõudsid ümmarguse teetähiseni – Camerata Uni-
versitatis tähistas 30. sünnipäeva, Viljandimaa kammerkooril täitus 20 
aastat. Kammerkoor Helü sai 15- ja Collegium Musicale 10-aastaseks. 
Tänavu (2021) tähistab Tartu Ülikooli Kammerkoor 50. sünnipäeva 
ja kammernaiskoor Sireen saab kümneaastaseks.

Kontserdisari „Heliloojad-juubilarid“

Selle sarja raames toimus 2020. aastal kaks kontserti ja mõlemad olid 
pühendatud helilooja Urmas Sisaski 60. sünnipäeva tähistamisele. 
Septembris andis Sisaski loominguga kontserdid Raplas ja Tallinnas 
kammerkoor Head Ööd, Vend ning oktoobris Tallinnas Veronika Ports-
muthi kooriakadeemia kammerkoor. 
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XV Eesti kammerkooride festivali GP võitja Tallinna Kammerkoor  
koos dirigent Heli Jürgensoniga. Foto: Karin jaanus

XV Eesti Kammerkooride Festival

Kevadesse planeeritud festival toimus 10.–11. oktoobril Tallinnas. Kui 
varasemalt oli plaan nii konkursivoor kui ka Grand Prix’ voor korraldada 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, siis uus aeg ja taas halvenev 
olukord seoses viirusega lõid olukorra, kus konkursivooru pidime viima 
Tallinna Õpetajate Majja ning Grand Prix’ ja lõppkontserdi EMTA kont-
serdi- ja teatrimajja. 

XV Eesti Kammerkooride Festivali Grand Prix’ võitis Tallinna Kammer-
koor, dirigendid Heli Jürgenson ja Mariell Aren. Kokku osales konkursil 
18 kammerkoori üle Eesti, esindatud olid ka koolikoorid.

Konkurssi hindas viieliikmeline žürii koosseisus: dirigent Ingrid Kõrvits 
(žürii esimees), laulja Iris Oja, helilooja Maria Kõrvits, dirigent Lodewijk 
van der Ree ning dirigent ja laulja Endrik Üksvärav. 

Festivali korraldas EKKL juhatus koos festivali projektijuhi Monica 
Sasiga, festivali ajal olid korraldajatele abiks ka vabatahtlikud Tartu 
Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast.
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Motivatsioonipäev – dirigentide palgameede

12. detsembril toimus EKKL infopäev kavandatava palgatoetuse tee-
mal. Ülevaate määruse koostamise protsessist ja olulisematest teema-
dest seoses dirigentide palgatoetusega tegi Eesti Koorijuhtide Liidu 
juhatuse liige Allan Tamme. Lisaks kaasasime pikaajalist raamatupi-
damiskogemust omava raamatupidaja, kuna meetme rakendumisega 
kaasnevad mitmed teemad, mille puhul meie kooridel võib tuge ja 
abi vaja olla: nt töölepingu sõlmimisega seotud vastutus (õigused ja 
kohustused), raamatupidamisega seonduv, sh maksude arvestamine ja 
tasumine, seadusandlusest tulenevad küsimused laiemalt jne. Infopäev 
toimus Zoomi-keskkonnas ja osalejaid oli üle 40, sh Eesti Segakooride 
Liidu liikmeskooride esindajad, mis oli väga tore ja seetõttu võime seda 
nimetada ka kahe alaliidu ühiseks infopäevaks. Infopäeva tulemusel 

XV Eesti kammerkooride festivali žürii. Foto: Karin jaanus
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sai antud lubadus, et jätkame teema käsitlemist ja korraldame täiesti 
eraldi koolituspäeva raamatupidamist puudutavatel teemadel.

Eesti Kammerkooride Liit (EKKL) on Eesti Kooriühingu alaliiduna Eesti 
kammerkoore koondav ning nende tegevust edendav liit, mis loodi 
1997. aastal. Liit on katusorganisatsioon kooridele, esindades oma 
liikmete huvisid ja toetades läbi erinevate ettevõtmiste kooride aren-
gut. Liidu eesmärk on edendada kõrgetasemelist a cappella koorilaulu 
Eestis, olla asjatundlik ja usaldusväärne partner. Peame oma süda-
measjaks kammerkooride liigi hoidmist ja vokaalkultuuri mitmekesist 
arendamist. Räägime kaasa koorielu puudutavatel teemadel.

Liidu olulisemate tegevuste hulka kuuluvad Eesti kammerkooride 
festivali, traditsiooniliste jõuluootuskontsertide ja kontserdisarjade 
„Kuulajale” ja „Heliloojad-juubilarid” korraldamine, samuti teabepäe-
vade, õppereiside ning koolituste läbiviimine. Lisainfo: www.ekkl.ee
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EESTI KOORIJUHTIDE LIIT 
2020. aastal
Heli Jürgenson, 
Eesti Koorijuhtide Liidu esimees

2020. a on läinud ajalukku. Oli väga keeruline aasta ja mitte ainult 
meile, vaid kogu maailmale.

Märtsi keskel peatus meie igapäevane töö- ja elukorraldus. Osa meist 
jätkasid kooriga kaugtööd interneti vahendusel ja püüdsid leiutada 
uusi koostöövorme koorilauljatega. Osaliselt ju suutsime me midagi 
ka korda saata, kuid kooslaulu interneti teel paraku harrastada ei saa.

Kriisist tingitud eriolukord Eestis tõi halastamatult nähtavale meie 
erialaga seonduvad probleemid – katkesid paljud töösuhted, peatus 
palga maksmine ja saabus teadmatus, kuidas elu edasi läheb. Hin-
dame kõrgelt kõikide pingutusi, kes kriisi meetmete rakendamisel ka 
koorijuhtidele ja kooridele appi tulid. 

Suve saabudes taastus õnneks kooritöö ja toimusid kontserdid, sest 
publiku kultuurinälg oli suur.

Oleme tänulikud, et 11. juunil õnnestus Eesti Rahvusraamatukogus 
korraldada EKL üldkogu ja ümarlaud kultuuriminister Tõnis Lukase, 
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ning Linnade ja Valdade Liidu kul-
tuuri ja spordi töörühma juhi Marika Saare osalusel, saime oma mure-
sid jagada ja edasise koostöö üle mõtteid vahetada.

EKL oli esindatud mitmetes töörühmades kooriliikumise arengukava, 
laulupeoseaduse ja palga toetusmeetme väljatöötamiseks.

Tähtsaimaks sündmuseks 2020. a jääb kindlasti kultuuriminister 
Tõnis Lukase toetusel ja ka valitsuskabinetis toetust leidnud laulu- ja 
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tantsupeo protsessis osalevate kollektiivijuhtide palgatoetusmeede, 
mis peaks meie kollektiivide tegevust ja jätkusuutlikkust reaalselt 
toetama alates 2021. aastast. Kultuuriministri eestvõtmisel algasid 
ka arutelud laulupeoseaduse vajalikkuse üle. 

Rõõmustame, et on tihenenud kontaktid ja koostöö noorte koorijuhti-
dega: 6. juulil toimus EMTAs infopäev, kus noored said teada nii eriala 
ja tööturul toimuva kui ka Eesti Kooriühingu ja Eesti Koorijuhtide Liidu 
tööde ja tegevuste kohta. Rakendus kõigi EMTAs dirigeerimist õppi-
vate muusikaõpetajate ja koorijuhtide praktika meie kooride juures.

Varasemast rohkem oli 2020. a koolitusi ja infopäevi, ka kohalikul 
tasandil, kus rääkisime kutsetunnistuse taotlemisest, täiendkoolituste 
võimalustest ja koorijuhi töötasu teemadest.

Mälestuskivi avamine Metsakalmistul 18. juunil 2020: 
Heli Jürgenson ja kammerkoor Head Ööd, Vend. Foto: Rene Mitt
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Kuna palgatoetuse taotlemise üheks tingimuseks on kutsetunnistuse 
olemasolu, siis tänu sellele on suurenenud koorijuhi kutse taotlejate 
hulk. Selleks andsid põhjuse ELTSA toetusprogrammid ja valitsuse 
palgatoetuse meede. See teeb suurt rõõmu ja meie kutsekomisjon 
töötab „täistuuridel“. Sel aastal menetleti üle 40 taotluse, omistatud 
kutsete kohta leiab kõige värskemat infot Kutsekoja kodulehelt.

18. juunil, mil möödus 151 aastat esimesest laulupeo kontserdist 
Tartus, avasime Tallinna Metsakalmistul kenotaafi Laululavalt lah-
kunutele – peame kalliks meie eelkäijate mälestust ja tööd meie 
kultuuripärandi edasikandmisel.

Jõudu selleks tööks meile kõigile!
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EESTI MEESTELAULU SELTS 
2020. AASTAL
Marika Kuusik, 
Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuht

2020. aasta on andnud meile kõigile mitmeid õppetunde, millest 
kõige väärtuslikumaks on saanud oskus muutustega kohaneda ning 
suutlikkus nendega hakkama saada. Tänases maailmas, kus meie elu 
ja tegevusi määrab viiruse levik, oleme pidanud mõtlema sellele, kas 
oleme piisavalt tugevad, et vastu pidada, ning kas suudame entu-
siastlikult edasi minna.

Vaatamata sellele, et oli üritusi, mis jäid teostamata ja üritusi, mida 
tuli edasi lükata, oli siiski ka hetki, mille üle sai rõõmu tunda. Eesti 
Meestelaulu Selts läheb uuele aastale vastu optimistlikult, sest ees 
on ootamas uued teostamist vajavad väljakutsed.

Oli muresid, oli rõõme!

2020. aasta algas suurte plaanidega, kuhu pidid mahtuma kontserdid, 
poistekooride võistulaulmine, uute ideede elluviimine ning tradit-
siooniliste ettevõtmiste jätkamine. Kõik ei läinud nii nagu plaanitud 
ning ainsateks toimunud ettevõtmiseks jäid meeskooride esinemine 
24. veebruaril toimunud riigilipu pidulikul heiskamisel Kuberneri aias 
ja miitingul Reaalkooli õppursõdurite monumendi juures ning Tartu 
rahu kontsert. 

Aasta suurimaks ettevõtmiseks oligi 2. veebruaril Eesti Meestelaulu 
Seltsi, Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Kaitseväe koostööna korralda-
tud Tartu rahu 100. sünniaastapäevale pühendatud pidulik kontsert 
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Tartu Vanemuise kontserdimajas. Kontserdil esinesid EMLS üle-eesti-
line poistekoor KALEV ja noormeestekoor, üle-eestiline tütarlastekoor 
ILMALILLED, Tallinna Ülikooli Meeskoor, solistid Artjom Smirnov, Ene 
Salumäe ja Eesti Kaitseväe Orkester. Kunstilise juhi Riina Roose poolt 
koostatud ja Vanemuise näitleja Karol Kuntseli poolt ette kantud 
tekstidega seoti esitatud laulud ja pillilood ühtseks tervikuks. 

Teostuda ei jõudnud IX poistekooride võistulaulmine, kuhu regist-
reerus üle Eesti 36 koori. Seekordne soov osaleda oli aegade suurim, 
mis näitas, et meie poistekooride hetkeolukord on hea ning järelkasv 
meeskooridele olemas. Uus võimalus võistulaulmiseks avaneb koo-
ridele juba 2023. aastal. 

Tartu rahu 100. Kontsert Vanemuise kontserdimajas 2.02. 2020.
Foto: Jassu Hertsmann
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Tegevust jätkas ka EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV dirigentide 
Indrek Vijardi ja Kuldar Schütsi eestvedamisel ning noormeestekoor, 
mille toimimisse panustavad dirigendid Kuno Kerge ja Joosep Trumm. 

Igas halvas on alati terake head ning igas uues olukorras midagi 
õpetlikku. Tekkinud olukord õpetas rakendama suurepäraseid vee-
bivõimalusi, mida kasutati kooriproovideks, kontsertideks ning ka 
esinemisvideode salvestamiseks. See oli võimalus viia koorimuusika 
läbi sotsiaalmeedia ka nendeni, kes varem polnud reaalsele koorikont-
serdile jõudnud. Samuti võimaldas selline teostus kaasata esitusse 
ka lauljad, kes täna elavad väljaspool Eestit. 

Üheks selliseks üllatuseks said ka Eesti Meestelaulu Seltsi noormeeste 
koori ja Rahvusooper Estonia poistekoori poolt valminud etteasted, 
millega õnnitleti kõiki Eestimaa emasid ning anti panus seltsi ühe 
oluliseima traditsiooni, emadepäeva jäädvustamiseks.

Rõõmsalt uude, 2021. aastasse

Aasta lõppes Eesti Meestelaulu Seltsile Gustav Ernesaksa 102. 
sünniaastapäeva tähistamisega, mille kulminatsiooniks sai Gustav 
Ernesaksa nimeliste stipendiumide üleandmine ja õnnitlemine koos-
töös Gustav Ernesaksa Fondi ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutu-
sega. Õnnitlused tublidele tegijatele anti üle koos tordi ja lilledega 
12. detsembri hommikul. 

Jääb lootus, et homne päev on parem ning aastal 2021 saame teos-
tada kõik planeeritava!
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Eesti Muusikaõpetajate Liit 
aastal 2020
Jaanus Kann, 
Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees

175 andekat õpilast üle Eesti pani oma oskused proovile muusikaolüm-
piaadil, mis toimus 2020. aastal juba kümnendat korda. Olümpiaadi 
piirkondlik voor viidi läbi 15. veebruaril, ent vabariiklik voor õnnestus 
korraldada alles 9. ja 10. oktoobril. Selle võitsid nooremas vanuse-
rühmas Uku Toots (Tartu Raatuse Kool, õp Mai Rand) ja vanemas 
vanuserühmas Luisa Susanna Kütson (Tallinna 21. Kool, õp Kristjan 
Õmblus). Olümpiaadi rahvusvaheline voor pidanuks toimuma aprilli-
kuus Küprosel, ent on lükatud aasta võrra edasi.

Jätkasime 2016. aastal alustatud koolidele mõeldud loeng-kontser-
tide traditsiooni. Sel korral tutvustasid muusikaloolane Tiia Järg ning 
segakoor Vox Populi ja Tallinna Muusikakeskkooli lauljad Janne Frido-
lini juhatusel Veljo Tormise elu ja loomingut. Et aga koolikontsertide 
andmine oli raskendatud, valmis selleaastane loeng-kontsert videona 
ning see on edastatud koolidele, kes seda kas ühiselt koolis vaadata 
või distantsõppes rakendada saavad.

Aasta lõpus toimus videosilla vahendusel EMÕ Liidu suurkogu, mille 
otsusel jätkab liidu juhatus koosseisus Jaanus Kann (esimees), Elina 
Kaasik (aseesimees) ja Ester Pomerants (vastutav sekretär) veel ühe 
ametiaja. Kevadel kehtestatud eriolukorra ning sügispoolaasta heitlike 
olude tõttu jäi aga tähistamata liidu 30. sünnipäev, nagu jäid ära ka 
mitmed muud sündmused nii liidul (sh traditsioonilised sügispäevad ja 
muusikaõpetajate õppereis „Verdi radadel“ Itaaliasse) kui ka koolides 
(paljud kontserdid, aktused, lauluvõistlused, õppekäigud). 
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Paljudes koolides katkestati eriolukorra ajaks lisaks huviharidusele 
ka kooride ja ansamblite juhendajatele palga maksmine. EMÕ Liit 
pöördus kohalike omavalitsuste ja koolijuhtide poole palvega leida 
siiski nii rahaline kui ka sisuline lahendus koori- ja koolimuusika jät-
kusuutlikkuse tagamiseks.

Maikuus viisime läbi küsitluse kaardistamaks, kuidas eri paigus 
kevadine distantsõpe lahendati ning milliseid takistusi see kaasa 
tõi. Eriolukorra ajal loodi suures koguses uusi digiõppematerjale, 
võeti aktiivselt kasutusele mitmeid häid virtuaalseid platvorme ning 
sotsiaalmeedias jagasid õpetajad üksteisega oma kogemusi, mistõttu 
suutsime õppekavajärgse muusikaõpetuse mingil määral tagada ka 

Eesti Noorte Segakoor (dirigent Silja Uhs) esitamas 
X muusikaolümpiaadi võitja Luisa Susanna Kütsoni 
omaloomingut (10.10.2020 Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia kontserdisaalis). Foto: Ia Remmel
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pikal distantsõppe perioodil. Siiski tõi enamik küsitlusele vastanu-
test välja põhiprobleemi: ühismusitseerimine, muusikaõpetuse üks 
kaalukamatest komponentidest, praeguste tehniliste lahenduste 
juures veebi teel võimalik ei ole. 

Sügisel koolimajja naastes lootsid muusikaõpetajad taas ühismu-
sitseerimisega tegeleda ja kevadist puudujääki kompenseerida, ent 
paljudes koolides otsustati laulmist kui kõrgendatud riskiga tegevust 
mitte soosida. Et tagada Eesti koolides tavapärane ja toimiv muusi-
kaelu, aga samal ajal ka viiruse levikut takistada, töötasime koori-
ühingu, teadusnõukogu esindajate ja terviseametiga koostöös välja 
juhendi koori- ja orkestriproovide ning muusikatundide võimalikult 
ohutuks läbi viimiseks.

Õppimine toimub ainult väljaspool mugavustsooni, on pedagoogika 
üks alusteadmisi. Võib öelda, et aasta 2020 oli väga õpetlik.
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Eesti Naislaulu Selts 
2020
Margit Võsa, 
Eesti Naislaulu Seltsi esinaine

2020. aasta märksõnaks kõikide kooride tegevuses oli ilmselt koroo-
naviirus. Sellest hoolimata tegutses ENLS ikka aktiivselt ning kavandas 
kontserte, kontserdireise ja muid sündmusi. Toimus viis kontserti ja 
üks esinemine, millest kaks said teoks Peterburis.

Seltsi liikmeks astus viimaste aastate rekordarv koore: neli naiskoori 
ja kuus neidudekoori. Praegu kuulub meie seltsi 63 nais- ja 13 nei-
dudekoori.

Aasta algas traditsioonilise Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 
kontserdiga, mis seekord toimus Haapsalu toomkirikus ning mille kuns-
tiliseks juhiks oli Haapsalu koorijuht ja helilooja Sirje Kaasik. Kontserdil 
osales seitse naiskoori üle Eesti ning kuulutati välja aasta naiskoorid 
2019, kelleks said Suurupi naiskoor Meretule ning Eesti Teaduste 
Akadeemia naiskoor (panuse eest kohalikku kultuuriruumi). Sündmust 
kajastas „Aktuaalne kaamera”. Märtsi alguses sõitsid kolm neidudekoori 
kontserdireisile Peterburi. Esineti Püha Maria kirikus ja Jaani kirikus. 
Kunstiline juht oli Toomas Voll.

Pärnu muusikakooli neidudekoor Argentum Vox (dirigent Toomas Voll), 
Haapsalu neidudekoor Canzone (dirigent Ulrika Grauberg) ja Tartu 
neidudekoor Kurekell (dirigent Vilve Maide) esinesid oma lühikese 
kavaga ning kontserdi lõpus astus üles 110-liikmeline ühendkoor. 
Kava koosnes eesti heliloojate kaunist kooriloomingust ning sai roh-
kearvuliselt publikult sooja vastuvõtu. Eelnevalt oli ajalehes Peterburi 
Teataja ilmunud kontserte tutvustav nupuke.
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Eesti Vabariigi 102. sünniaastapäevale pühendatud kontsert 
Haapsalu toomkirikus ja Aasta naiskoori 2019 väljakuulutamine.
Aasta naiskoor 2019 Suurupi naiskoor Meretule ja Aasta 
naiskoor panuse eest kohalikku kultuuriruumi Teaduste 
Akadeemia Naiskoor. Foto: Arvo Tarm

Neidudekooride kontserdireis Peterburi 6.-8. märts.
Kunstiline juht Toomas Voll. Foto: Marika Murumaa
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14. märtsil pidi toimuma emakeelepäeva kontsert Eesti Rahvusraa-
matukogu suures saalis, kuid riigis kehtestatud eriolukorra tõttu jäi 
see ära.

Eesti lipu päeva 4. juuni varahommikusel lipuheiskamisel esindas 
Toompeal meie seltsi Musamari koorikooli tütarlastekoor.

6. juunil toimus Tallinna Keskraamatukogu saalis ENLSi volikogu aru-
andlus-valimiskoosolek, kus valiti esinaine kaheks järgmiseks aastaks 
ning seejärel tutvustas Külli Kiivet nais- ja meeskooride ühislaulupäeva 
„Kodu(l)ootus” ideed, ülesehitust ja repertuaari.

Ühislaulupäeva korraldamist jätkati koos kõikide osalistega eriolukorra 
ajal Zoomi koosolekute toel ning augusti lõpuks oli end ühislaulupäe-
vale registreerinud 64 nais- ja neidudedekoori kokku 1796 lauljaga. 
Septembris ilmus trükist juba laulupäeva laulik.

25. oktoobril sai Tallinna lauluväljaku klaassaalis teoks mastaapne 
nais- ja neidudekooride kontsert „Tasase maa laul”. Triin Kochi poolt 
oskuslikult koostatud kava oli pühendatud Veljo Tormise 90. sün-
niaastapäevale. Kontserdil osales kokku 15 koori. Sama kavaga toi-
muma pidanud kontserdi Tartu ülikooli aulas lükkasime seoses uue 
viirusepuhanguga edasi.

Iga-aastane traditsiooniline isadepäeva kontsert õnnestus 8. novemb-
ril Estonia kontserdisaalis siiski läbi viia ning otseülekande sellest 
pidulikust sündmusest tegi seekord Delfi TV.

Aasta lõppu olime kavandanud neli advendikontserti Tallinnas, Tartus 
ja Pärnus, kuid viiruse järjest suureneva leviku tõttu pidime need ära 
jätma.

ENLS-i juhatuse mitmekülgsed plaanid uueks aastaks ootavad ellu-
viimist ja loodetavasti kõik õnnestub.

Suur tänu, armsad kolleegid Marika Murumaa, Meeli Müller, Anneli 
Surva, Anne Nelling, Toomas Voll, Andrus Siimon, Mait Männik, Elen 
Ilves ja raamatupidaja Virge Must kuldaväärt koostöö eest ENLS-i 
juhatuses!
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Veljo Tormis 90. Nais- ja neidudekooride kontsert 
„Tasase maa laul“. kunstiline juht Triin Koch. Foto: Marika Murumaa
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Eesti Puhkpillimuusika 
Ühing 2020. aastal
Valdo Rüütelmaa, 
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutav sekretär

Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) asutati 8. novembril 2003. 31. det-
sembril 2020. aastal kuulus EPÜ liikmeskonda 83 puhk pilliorkestrit.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liikmed on EPÜ volikogu otsu-
sega alates 26. jaanuarist 2019 Kaido Kivi (esimees), Valdo Rüütelmaa 
(aseesimees), Aavo Ots, Triin Viljus-Schippers, Vallo Taar ja Mart Aus.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutava sekretärina töötab EPÜ 
juhatuse otsusega 17. jaanuarist 2004 Valdo Rüütelmaa.

Eesti Puhkpillimuusika Ühing korraldab festivale, koolitusi ja kon-
kursse. EPÜ on sündmuste peakorraldaja või kaaskorraldaja, koor-
dineerib toimkondade tööd, laenutab välja puhkpillimuusika noote, 
annab kord kuus välja digitaalset infolehte ja jagab puhkpillimuusika-
alast informatsiooni. 

2020. aasta suursündmuseks oli 3. oktoobril toimunud konkurss 
Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir Estonia kontserdisaalis, kus osales 
16 puhkpilliorkestrit.

Konkursi tulemused:
A-grupp
1. Lasnamäe Muusikakooli puhkpilliorkester  87,7 p, I koht kulddiplom 
2. Kohila Koolituskeskuse puhkpilliorkester  87 p, II koht kulddiplom 
3. Nõmme Muusikakooli Noorteorkester  86 p, III koht kulddiplom 
4. Huvikeskus KULLO puhkpilliorkester  80 p, kulddiplom 
5. Padise puhkpilliorkester  74,3 p, hõbediplom 
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B-grupp 
1. Nõmme Muusikakooli Brass Tärkamine 84,3 p, I koht kulddiplom 
2. Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester  84 p, II koht kulddiplom 
3. Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester  83p, III koht kulddiplom 
4. Narva Muusikakooli puhkpilliorkester  80,7 p, kulddiplom
     Narva Brass 
5. Rapla Pasunakoor  78,3 p, hõbediplom
 
C-grupp 
1. Pärnu Puhkpilliorkester Saxon  88,3 p, I koht kulddiplom 
2. Keila Linnaorkester  86 p, II koht kulddiplom 
3. Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkester  83 p, III koht kulddiplom 

D-grupp 
1. Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester  87,3 p, I koht kulddiplom 

E-grupp 
1. Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester  89,3 p, I koht kulddiplom 
2. Eesti Noorte Puhkpilliorkester  87 p, II koht kulddiplom 

Eesti Puhkpillimuusika Ühing annab välja puhkpilliorkestrijuhtide 
kutsetunnistusi. Orkestrijuhid võivad taotleda Eesti Puhkpillimuusika 
Ühingust 5., 6., 7. ja 8. taseme kutsetunnistust. 2020. aastal väljastas 
EPÜ 15 kutsetunnistust.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu repertuaaritoimkond andis 2020. aastal 
välja rongkäigumarsside kogumiku kaheksa tuntud eesti marsi sea-
detega. Seaded ja redigeeringud on teinud Arvi Miido, Riivo Jõgi, Rein 
Vendla ja Margus Kasemaa. Marsse on hea kasutada rongkäikudes ja 
teistel pidulikel sündmustel.

31. oktoobril korraldas Eesti Puhkpillimuusika Ühing Estonia kont-
serdisaalis nüüd juba traditsiooniks kujunenud Eesti Puhkpillimuu-
sika Ühingu aastakontserdi. Esinesid aasta jooksul silma paistnud 
puhkpilliorkestrid ja -ansamblid. Anti üle teenetemärgid ja auliikmete 
tunnistused.



187

Eesti Puhkpillimuusika Ühing omistas 2020. aastal teenetemärgi 
Priit Sonnile kauaaegse tegevuse eest dirigendina ja panuse eest 
puhkpillimuusika arendamisse.

Eesti Puhkpillimuusika Ühing omistas 2020. aastal EPÜ auliikme 
staatuse järgmistele kauaaegsetele teenekatele puhkpilliorkestrite 
dirigentidele: Leho Muldre, Heldur Saade ja Vello Loogna.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
toimkondade ja komisjonide esimehed:

Muusikatoimkond
esimees Aavo Ots

Ajalootoimkond 
esimees Andres Avarand

Kirikumuusikatoimkond 
esimees Kahro Kivilo

Seeniorite Mõttekoda
esimees Heldur Saade

Rivitrummarite toimkond
esimees Helen Kasemaa

Noorte arendustoimkond
esimees Priit Rusalepp

Repertuaaritoimkond 
esimees Margus Kasemaa

Nooditasemete 
eksperttoimkond 
esimees Mart Kivi 

Kutsekomisjon
esimees Kalev Kütaru

Hindamiskomisjon
esimees Priit Sonn 

Revisjonikomisjon
esimees Toomas Peterson 

Eesti Kooriühingu alaliitude 
esimeeste nõukogu 
liige Kaido Kivi

Eesti Rahvuskultuurfondi 
D.O. Wirkhausi nimeline allfond
esimees Kalev Kütaru 

Eesti Kooriühingu 
puhkpillimentorid: 
Aavo Ots, Harry Illak, Valdo 
Rüütelmaa, Hando Põldmäe ja 
Priit Sonn.

EPÜ raamatupidaja – Virge Must
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Eesti Puhkpillimuusika Ühingu sündmuste kalender 2020:
01.02. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu
10.-12.07.  Dirigentide Suveakadeemia Väike-Maarjas
17.-22.08.  Võru Vaskpillipäevad ja Aavo Otsa trompeti 
 Suveakadeemia
13.09.  Rongkäigumarsside presentatsioon Keilas
26.-27.09.  Festival Halinga Puhkpill
09.-10.10  Rivitrummarite õppepäevad Tabasalus
31.10.  Eesti Puhkpillimuusika Ühingu Aastakontsert Estonia
 kontserdisaalis
30.10.-01.11.  Balti Puhkpillikool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Väike-Maarja Dirigentide Suveakadeemia kontsert 2020 a. 
Foto: Mare Taar



189

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu Puhkpilliorkester, Türnpu Meeskoor 
ja dirigent Vello Loogna EPÜ 2020. aastakontserdil. Foto: Teet Raik

Eesti Dirigentide Akadeemia puhkpilliorkester ja dirigent Riho 
Muldre EPÜ 2020. aastakontserdil. Foto: Teet Raik
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Üle-eestilised puhkpillimuusika kollektiivid 2020

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester:
Peadirigent – Bert Langeler, dirigendid Ott Kask ja Hando Põldmäe 
Orkestri direktor Maria Mägar

Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester:
Alaline külalisdirigent – Janis Purinš, dirigendid – orkestritegevuse 
koordinaatorid Triin Viljus-Schippers ja Valdo Rüütelmaa

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 
Külalisdirigendid 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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NUTIKATE LAHENDUSTE 
LOOMISE AASTA
Ülevaade Eesti Segakooride Liidu tegevusest aastal 2020

Mariell Aren, 
Eesti Segakooride Liidu tegevjuht

2020. aasta möödus veidi isemoodi tõenäoliselt paljude jaoks. Ka 
Segakooride Liit tegutses nendes keerukates ja piiratud oludes vasta-
valt võimalusele. Kahjuks oli antud aastal ära jäänud sündmusi hulga 
rohkem kui teostunud sündmusi, ent nii mõnigi muu oluline uuendus 
sai selle võrra hoopis kiiremini sündida. Samuti sundisid keerukad olud 
veelgi rohkem mõtlema erinevate digilahenduste peale, mis võimal-
daks võimalikult paljudel koolitustest osa saada ka kohale tulemata.

Aasta esimeses pooles oli enim oodatud suursündmuseks sega-
kooride laulupäev, mis oleks aset leidnud 13. juunil Elvas. Seoses 
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutega olime sun-
nitud selle uude aastasse edasi lükkama. Märtsikuus jäi tähistamata 
emakeelepäev ning ära jäi ka koostööprojekt Eesti Mälu Instituudiga, 
mille raames oleks kahel korral taasesitusele tulnud Raimo Kangro 
(tekstid Leelo Tungal) „Missa süütult hukkunud eestlastele”. Edasi 
tuli lükata ka aprillikuus toimuma pidanud Segakooride Liidu volikogu. 

21.–23. augustil toimus VII lauljate suvekool Haapsalus. Osalejaid 
oli seekord nii ohtralt, et moodustus kaks koori. Üks kooridest õppis 
Franz Schuberti G-duur missat ning teine Pärt Uusbergi „Kiituselaulu”. 
Kooridega töötasid koormeistrid Veronika Portsmuth, Mai Simson 
ning Küllike Joosing, hääleseadja Kaia Urb ning kontsertmeistrid Aime 
Pärisalu ja Kristiina Kermes. Kontserdil, mis toimus 23. augustil kell 18 
Haapsalu Toomkirikus, dirigeeris Schuberti missat Lilyan Kaiv (solistid 
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Ragne Saul, Karl Markus Kaiv ja Brett Pruunsild) ning „Kiituselaulu” 
Pärt Uusberg. Mõlemat teost saatis ÜENSO orkester. Kokku osales 
suvekoolis 136 lauljat, neist 53 Schuberti ning 83 Uusbergi kooris.

Kevadel toimumata jäänud volikogu sai teoks 27. septembril kinos 
Sõprus. Segakooride Liidul valmis juhatuse pingsa töö tulemusena 
sel aastal uus arengukava, mida soovisime volikogul liikmeskooridele 
kindlasti tutvustada. Kuna viiruse levik hakkas sügisel taas tõusma, 
pakkusime võimalust osaleda ka otseülekande vahendusel. Uut juha-
tust sel aastal ei valitud, tööd jätkavad Veronika Portsmuth (esimees), 
Jaanus Väljaots (aseesimees), Inta Roost (ESLi esindaja Kooriühingu 
muusikanõukogus), Küllike Joosing, Mai Simson, Jana Perens, Mihkel 
Putrinš, Eve Paap ning Urve Uusberg.

Kuna reisimine oli raskendatud, toimus ESLi traditsiooniline õppereis 
seekord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis, kus 24. 
oktoobril leidis aset õppepäev. Tõime huvilisteni teemad, mis kätkevad 
nii eriolukorraga seonduvat kui ka koori üldisemaks arenguks vaja-
minevat. Et õppepäevast saaksid osa kõik soovijad, pakkusime lisaks 

Eesti Segakooride Liidu lauljate suvekool. Foto Mariell Aren.
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kohapeal kuulamisele võimalust koolitust jälgida nii otseülekande 
vahendusel kui videona hiljem järele vaadates. Esinejaid oli kokku 
viis. Olari Viikholm viis Tartu Üliõpilassegakoori näitel läbi töötoa koori 
lahtilaulmise ja vokaaltöö teemadel. Mait Visnapuu jagas teadmisi 
koorilaulu helindamise ja salvestamise valdkonnast. Lisaks loengule 
viis Visnapuu läbi ka mõned praktilised harjutused ning tutvustas 
salvestustehnikat. Kooriproovi läbiviimise võimalustest veebikeskonna 
Zoom vahendusel kõneles Veronika Portsmuth. Lisaks tutvustusele, 
demonstreeris Portsmuth kasulikke nippe ka reaalajas ning osalejad 
said kohapeal oma arvutitega harjutusi kaasa teha. Loengulise osa 
õppepäevast lõpetas Kooriühingu tegevjuhi Kaie Tanneri ettekanne 
dirigentide uue toetusmeetme teemal. Peale loenguid külastasid 
osalejad omal valikul kas Tartu Üliõpilassegakoori või ERSO kontserti.

Aasta lõppu oli traditsiooniliselt kavandatud kaks advendikontserti, 
mis mõlemad paraku ära jäid. Üks kontsert oleks toimunud Tallinna 
Kaarli kirikus ning teine Kuressaares, Laurentiuse kirikus.

Eesti Segakooride Liit lõpetab aasta siiski rõõmsameelsena. Oleme 
valmis saanud uue kodulehekülje, kust leiab peale pilkupüüdva kujun-
duse ka mitmeid sisulisi täiendusi. Vanal aadressil, uues kuues!

www.segakoorideliit.ee
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Konkurssidel auhinnalistele kohtadele 
tulnud koorid, puhkpilliorkestrid ja 

dirigendid 2020. aastal 
(Kooriühingu andmetel)   

1. Akadeemiline Meeste Lauluselts (dirigent Laine Randjärv) – 
eripreemia XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas B-kategoorias

2. Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester (dirigendid Valdo 
Rüütelmaa ja Triin Viljus-Schippers) – I koht rahvusvahelisel puhkpil-
liorkestrite online-konkursil Lobezis Poolas suurte puhkpilliorkestrite 
kategoorias

3. Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigendid Riivo Jõgi ja Tarmo 
Kivisilla) - II koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril E-grupis

4. E STuudio noortekoor (dirigendid Külli Lokko ja Eliisa Sakarias) – 
I/II koht ja eripreemia XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas 
A-kategoorias

5. Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester Saxon (dirigendid Kaido 
Kivi ja Sigrid Hint) – I koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril C-grupis

6. Kaitseliidu Tallinna maleva orkester (dirigent Kalev Kütaru) – 
I koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril D-grupis

7. Kammerkoor Encore (dirigent Karin Kuulpak) – I/II koht ja eripree-
mia XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas A-kategoorias

8. Keila Linnaorkester (dirigent Triin Viljus-Schippers) – II koht Eesti 
Puhkpilliorkestrite Turniiril C-grupis

9. Kohila Koolituskeskuse Puhkpilliorkester (dirigent Meelika Mik-
son) – II koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril A-grupis

10. Lasnamäe Muusikakooli Puhkpilliorkester (dirigent Mart Aus) – 
I koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril A-grupis
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11. Maksu-ja Tolliameti segakoor Peale Viit (dirigent Kristel 
Marand) – III koht XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas C-ka-
tegoorias

12. NUKU koor (dirigendid Reeda Kreen ja Saale Kreen) – eripreemia 
XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas A-kategoorias

13. Nõmme Muusikakooli brass Tärkamine (dirigent Aigar Kostabi) – 
I koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril B-grupis

14. Nõmme Muusikakooli noorteorkester (dirigendid Aigar Kostabi 
ja Toomas Paiste) – III koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril A-grupis

15. Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Mart Kivi) – 
III koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril C-grupis

16. Nõmme noorte naiste koor KEVAD (dirigent Õnne-Ann Roos-
vee) – I koht ja parima dirigendi eripreemia XV Eesti Kammerkooride 
Festivalil Tallinnas C-kategoorias

17. Pelgulinna Gümnaasiumi segakoor (dirigent Maris Kaldaru) – 
III koht X Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil Pärnus B-ka-
tegoorias

18. Puhkpilliorkester Tartu (dirigent Margus Kasemaa) – I koht rah-
vusvahelisel puhkpilliorkestrite online-konkursil Lobezis Poolas suurte 
puhkpilliorkestrite kategoorias

19. Pärnu Muusikakooli neidudekoor Argentum Vox (dirigent Too-
mas Voll) – II/III koht XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas 
C-kategoorias

20. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi noortekoor (dirigent 
Aire Luhaoja) – III koht X Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil 
Pärnus B-kategoorias

21. Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester (dirigendid Arno Anton ja 
Kaido Pihelgas) – III koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril B-grupis

22. Rae Kammerkoor (dirigent Ingrid Orumaa) – II koht XV Eesti 
Kammerkooride Festivalil Tallinnas B-kategoorias
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23. Rapla Gümnaasiumi noortekoor Riinimanda (dirigent Pärt Uus-
berg) – II koht X Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil Pärnus 
B-kategoorias

24. Saaremaa segakoor Eysysla (dirigent Veikko Lehto) – eripreemia 
XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas B-kategoorias

25. Saaremaa Ühisgümnaasiumi segakoor Kreedo (dirigent Mari 
Ausmees) – II koht X Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil 
Pärnus A-kategoorias

26. Segakoor August07 (dirigent Urve Uusberg) – II koht ja eripree-
mia XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas C-kategoorias

27. Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Valdo Rüütel-
maa) – II koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril B-grupis

28. Tallinna Inglise Kolledži neidudekoor (dirigent Margot Peter-
son) – II/III koht ja eripreemia XV Eesti Kammerkooride Festivalil 
Tallinnas C-kategoorias

29. Tallinna Kammerkoor (dirigent Heli Jürgenson) – Grand Prix ja 
III koht XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas A-kategoorias

30. Tallinna Prantsuse Lütseumi segakoor (dirigent Margot Peter-
son) – I koht ja eripreemia XV Eesti Kammerkooride Festivalil Tallinnas 
D-kategoorias

31. Tallinna Reaalkooli segakoor (dirigent Eve Karp) – I koht ja 
eripreemia X Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil Pärnus 
A-kategoorias

32. Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester (dirigendid Tarmo 
Kivisilla ja Diana Mäeväli) – I koht Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril 
E-grupis

33. Viljandimaa Kammerkoor (dirigent Kadi Ritsing) – I koht XV Eesti 
Kammerkooride Festivalil Tallinnas B-kategoorias
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KUTSELISED KOORID EESTIS 2020

Eesti Rahvusmeeskoor (RAM) on teadaolevalt suurim kutseline 
meeskoor maailmas. Algselt a cappella repertuaari laulev meeskoor 
on tänaseks kasvanud kogu maailmas tuntud professionaalseks kol-
lektiiviks, mille tegevuses on tähelepanuväärne osa suurvormide 
ettekannetel.

• Lauljaid: 49
• Asutamisaeg: 1944
• Kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja
• Külalisdirigendid hooajal 2020/2021: 

Rasmus Erismaa, Kuldar Schüts
• Koormeistrid hooajal 2020/2021: 

Igor Nikiforov, Roland Viilukas
• Direktor: Indrek Umberg
• Koduleht: https://concert.ee/kollektiiv/eesti-

rahvusmeeskoor/ 

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kujunenud üheks 
tuntumaks Eesti muusikakollektiiviks maailmas.

• Lauljaid: 26
• Asutamisaeg: 1981
• Kunstiline juht ja peadirigent Kaspars Putniņš
• Audirigent Tõnu Kaljuste
• Külalisdirigendid hooajal 2020/2021: Andres Mustonen, 

Olari Elts, Alexander Kalajdzic, Kaspar Mänd, Neeme Järvi, 
Risto Joost, Susanna Mälkki, Simon Rattle, Richard Tognietti

• 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: Piret Talts 
• Koduleht: www.vanemuine.ee/inimesed/laval/ooperikoor/

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

• Lauljaid: 41
• Asutamisaeg: 1907
• Peakoormeister: Heli Jürgenson
• Direktor: Aili Roose
• Koduleht: www.opera.ee/koor/
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2020. aastal välja antud eesti koori-
muusika noodid, plaadid ja raamatud 

(mittetäielik loend)

Koorimuusika noodid 2020

Kogumiku, teose pealkiri autor(id) väljaandja

Aeg: lastekoorile (coro I), 
naiskoorile (coro II) ja klaverile 

René Ees-
pere; tekst: 
Jaan Kaplinski 

Tallinn: Eisenberg

Eesti rahva 50-aastase juubeli-
peo laulud Tartus, 1869 

Toimetaja: 
Ave Sopp 

Tallinn: Eesti 
Laulu- ja Tantsu-
peo Sihtasutus

Entel-tenteli laulud mudilas-, 
laste- ja noortekooridele

Kooriseaded: 
Kadri Hunt, 
Jaak Jürisson

Tallinn: Eesti 
Kooriühing

Gaudeamus 2021 Vilnius: 
laulik eesti kooridele: üliõpi-
laste laulu- ja tantsufestival = 
Baltic student song and dance 
festival

XIX 
Gaudeamuse 
toimkond

Tartu: Tartu 
Üliõpilasmaja

Head uut aastat!: naiskoorile 
(lastekoorile) ja klaverile

René Eespere; 
tekst: Ott Arder Tallinn: Eisenberg

Head uut aastat!: segakoorile ja 
klaverile

René Eespere; 
tekst: Ott Arder Tallinn: Eisenberg

Hingesugulane: Järvamaa 
laulu- ja tantsupidu 6. juunil 
2020 Paides

Järvamaa laulu- ja 
tantsupidu

Türi: 
Saara Kirjastus

Kevad südames: 37 vaimulikku 
laulu Raivo Kõrgemägi Tallinn: 

R. Kõrgemägi
KoduLootus: Eesti Naislaulu 
Seltsi ja Eesti Meestelaulu 
Seltsi ühislaulupäev 12. juunil 
2021 Võru Kubija laululaval

Koostajad: 
Külli Kiivet, Kuno 
Kerge

Tallinn: 
Eesti Naislaulu 
Selts, Eesti 
Meestelaulu Selts
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Lehekülg Sakalamaa kroo-
nikast: segakoorile, harfile 
(klaverile) ja löökpillidele

René Eespere Tallinn: Eisenberg

Lootus, usk ja armastus: 
lastekoorile ja klaverile René Eespere Tallinn: Eisenberg

Lootus, usk ja armastus: sega-
koorile ja klaverile René Eespere Tallinn: Eisenberg

Mis kõik juhtub ja ei juhtu: noo-
diraamat, CD Siiri Siimer

Tallinn: 
Estonian Record 
Productions

Nüüd rõõmsasti kõik laulgem! 
Vaimulikud koorilaulud nais-
koorile

Toimetaja: 
Tuuliki Jürjo

Tallinn: EELK Kiri-
kumuusika Liit

Nüüd rõõmsasti kõik laulgem! 
Vaimulikud koorilaulud 
segakoorile

Toimetaja: 
Tuuliki Jürjo

Tallinn: EELK Kiri-
kumuusika Liit

Oratoorium „Kristus“: solisti-
dele, koorile ja lugejale Kaari Sillamaa Tallinn: Virgo

Падает снег: segakoorile
Galina Grigorjeva; 
tekst: Innokenti 
Annenski

Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Seitse laulu lastele: laulud 
laste- ja mudilaskooridele Mati Õun Haaslava: M. Õun

Seitsmevennapäev: 
segakoorile ja löökpillidele 
(helifailile)

René Eespere Tallinn: Eisenberg

Stella Teegarden: for percus-
sion orchestra and mixed choir, 
op. 163

Urmas Sisask; 
tekst: Uku Masing

Karlsruhe: 
edition 49

Sügisetüdruk: segakoorile Imre Rohuväli
Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Tee silmapiirile: naiskoorile 
(meeskoorile) ja klaverile René Eespere Tallinn: Eisenberg
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Tee silmapiirile: 
segakoorile ja klaverile René Eespere Tallinn: Eisenberg

Vaba rahva laul: 29 aastat 
Eesti taasiseseisvumisest: 
20. augustil 2020 Haapsalu 
piiskopilinnuse hoovis

Koostaja: 
Ülo Kannisto

Pärnu: 
Ü. Kannisto

Wasser machet stumm: 
meeskoorile TTT-TTT-Bar-Bar-
Bar-BBB

Andrus Kallastu
Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Wasser machet stumm: 
segakoorile SSS-AAA-TTT-BBB Andrus Kallastu

Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Õhtu: naiskoorile Imre Rohuväli
Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Õnn: lastekoorile ja klaverile René Eespere Tallinn: Eisenberg

Öö valge on õnn: segakoorile Imre Rohuväli
Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Üks imeline helin: segakoorile 
(SATB)

Riho Esko Mai-
mets; tekst: Ernst 
Enno

Tallinn: 
Eesti Muusika 
Infokeskus

Koorimuusika helisalvestised 2020

Autor; esitaja Plaadi nimi Väljaandja

Arvo Pärt; Gloriae Dei Cantores, 
Richard K. Pugsley, conductor Stabat Mater

Orleans,  MA: Arts 
Empowering Life 
Foundation

Cyrillus Kreek; Vox Clamantis, 
Jaan-Eik Tulve, conductor

The Suspended 
Harp of Babel

München: 
ECM Records

Eesti Filharmoonia Kammer-
koor, Tallinna Kammerorkes-
ter, dirigent Tõnu Kaljuste

Jõul
Tallinn: Eesti 
Filharmoonia 
Kammerkoor
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Eesti Raadio Laste 
Laulustuudio koorid, kammer-
ansambel, dirigendid 
Kadri Hunt ja Kaie Tanner

Entel-Tentel 50
Tallinn: 
Eesti Rahvusring-
hääling

Eesti Rahvusmeeskoor, 
dirigent Mikk Üleoja

Eesti rahva 
50-aastase 
juubelipeo laulud 
Tartus, 1869

Tallinn: Eesti-
Laulu- ja Tantsu-
peo Sihtasutus, 
Eesti Rahvusring-
hääling

Segakoor Noorus, dirigendid: 
Maarja Helstein, Taavi Hark, 
Markus Leppoja

Lendutõus
Eesti: Segakoor 
Noorus

Tõnu Kõrvits; text by 
Cesare Pavese; Estonian 
Philharmonic Chamber Choir, 
Tallinn Chamber Orchestra, 
Risto Joost, conductor

You are light and 
morning = Sei la 
luce e il mattino: 
for choir and 
string instruments

Helsinki: Ondine

Koorimuusika raamatud 2020

Raamatu nimi Autor, koostaja, 
toimetaja

Väljaandja

60 aastat Nooruse kõla Segakoor Noorus Tallinn: Sega-
koor Noorus

10. Eesti noorte segakooride 
konkurss-festival: 14.-15. märts 
2020, Pärnu: pühendatud Veljo 
Tormise 90. sünniaastapäevale

Koostajad: 
Aiki Koolmeister, 
Tuuli Metsoja, Kaie 
Tanner, Mare Zaneva

Tallinn: Eesti 
Kooriühing

Ühes laulmise vägi: Jõhvi laulu-
peod 1865. aasta Alutaguse 
praostkonna laulupühast kuni 
Jõhvi pargi laulupidudeni

Vallo Reimaa
Jõhvi: Jõhvi 
Muuseumi 
Selts

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu
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2020. aastal loodud ja/või 
esiettekandes kõlanud kooriteosed

Mari Amor
„Tsükkel Valdur Mikita tekstidele” segakoorile (tekst: Valdur Mikita)

René Eespere
„Lehekülg Sakalamaa kroonikast” segakoorile, harfile (klaverile) ja 
löökpillidele (tekst: René Eespere)

Mart Jaanson
„Kolm laulu meeskoorile” meeskoorile

Karin Kuulpak
„Marjametsas“ mudilaskoorile (tekst: Helle Kirsi ja Kadri Kuulpak) 

Kaarel Kuusk
„Vargamäng” mudilaskoorile (tekst: rahvaluule)

Margo Kõlar
„Pirita missa” segakoorile, orelile, kammerorkestrile (tekst: liturgi-
lise teksti eestikeelne teisend Vello Salo järgi Margo Kõlar)

Tõnu Kõrvits
„Kuu triptühhon” (RAMile 75. sünnipäevaks) meeskoorile 
(tekst: Doris Kareva)
„Armas, kallis” (pühendatud Vaike Uibopuule) naiskoorile 
(tekst: Doris Kareva)

Urmas Lattikas
„Ainus ja oma” segakoorile ja klaverile (tekst: Kairi Kroon)
„Usu” segakoorile (tekst: Margoth Plink)

Riho Esko Maimets
„Üks imeline helin” segakoorile (tekst: Ernst Enno)

Eerik Robert Ots 
„Milleks on teid vaja?“ mudilaskoorile (tekst: Ilmar Trull)

Rasmus Puur 
„Südamele lähem” lastekoorile ja klaverile (tekst: Leelo Tungal)
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Alo Põldmäe
„Kolm armastuslaulu” segakoorile (tekst: Kristiina Ehin)

Arvo Pärt
„Für Jan van Eyck” segakoorile, orelile

Imre Rohuväli
„Sügisetüdruk” segakoorile (tekst: Doris Kareva) 
„Õhtu” naiskoorile (tekst: Kersti Merilaas)
„Öö valge on õnn” segakoorile (tekst: Ernst Enno)

Evelin Seppar
„Maardurand” naiskoorile (tekst: Marie Under)

Urmas Sisask
Missa nr. 7 „Jaapani missa” op. 150 segakoorile, löökpillidele 
(tekst katoliku tekst (ladina keeles))
„Tähtede vägi nr. 1” segakoorile (tekst: Jaan Tammsalu)

Timo Steiner
„Ülemlaul vaimsele vaprusele” segakoorile ja lugejale 
(tekst: Maurice Maeterlincki raamatust „Tarkus ja saatus”)

Erkki-Sven Tüür
„Canticum Canticorum Caritatis” (pühendatud Endrik Üksväravale 
ja Collegium Musicalele) segakoorile

Patrik Sebastian Unt
„Mere värvid” mudilaskoorile ja klaverile (tekst: Ilmar Trull)
„Me täna kaugele ei lähe” naiskoorile (tekst: Heli-Illipe Sootak)

Mariliis Valkonen
„Hingan” segakoorile (tekst: Peep Ilmet)

Mari Vihmand
„Olematus” segakoorile (tekst: Adam Cullen)

Liis Viira
„Sinilind” lastekoorile (tekst: Anu Raud)

Allikas: Eesti Muusika Infokeskus (mittetäielik loend)
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VAATAME ETTE 2021

24. veebruar     Eesti Vabariigi aastapäeva tseremoonia 
 Tallinna Reaalkooli juures (EMLS)

26.-28. veebruar XVI Nõmme Pasunapäevad (EPÜ)

7. märts kell 15 Eesti Kooriühingu aastagala 
 EMTA kontserdi-ja teatrimajas 

21. märts Arvo Ratassepa ja Aivar Leštšinski 
 mälestuskontsert Hopneri Majas (ENLS)

28. märts kell 17 Veljo Tormis 90 kontsert „Tasase maa laul“ 
 Tartu Ülikooli aulas (ENLS)

28. märts Aavo Otsa õpilaste puhkpilliorkestrite gala - 
 Aavo Ots 70 Estonia Kontserdisaalis
 (EPÜ, Aavo Otsa Muusikastuudio)

15. aprill kell 16 Eesti mudilaskooride kontsert-konkurss 
 EMTA kontserdi- ja teatrimajas (KÜ)

24. aprill Kontsert „Urmas Sisask 60” 
 Laurentiuse kirikus Kuressaares (ESL)

aprill Muusikaolümpiaadi rahvusvaheline voor 
 Küprosel (EMÕL)

2. mai EMLS XII üle-eestilise poiste-solistide võistu- 
 laumise lõppkontsert kultuurikeskuses „Kaja” (EMLS)

8.-9. mai VIII Tabasalu Metsasarvepäevad (EPÜ)

9. mai Emadepäeva pidulik kontsert Estonia
 Kontserdisaalis (EMLS)

21.-22. mai VII Eesti lastekooride konkurss-festival 
 Keilas (KÜ)

4. juuni Eesti lipu päev Toompeal (ENLS)
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4.-5. juuni        VIII Eesti mudilaskooride festival MudiFest 
 „Pisike puu” Kosel (KÜ)

5. juuni             Eesti segakooride laulupäev „Laulu tuules“ 
 Pärnu Vallikäärus

4.-6. juuni        Festival Halinga Puhkpill (puhkpilliorkester Saxon, EPÜ)

6. juuni             Laulu- ja Pillilahing Pärnu-Jaagupis (EPÜ)

10.–11. juuni  EMLS poistekooride laulu– ja spordilaager Kurgjärvel

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

9.-11. juuli Orkestridirigentide Suveakadeemia 
 Väike-Maarjas (EPÜ)

16.-25. juuli Eesti koorijuhtide õppereis festivalile
 EUROPA CANTAT Ljubljanas (KÜ)

6.-8. august XV Hiiumaa Puhkpillipäevad 
 (Emmaste Puhkpilliorkester, EPÜ)

12.-15. august  Rahvusvaheline puhkpillimuusika festival 
 Mürtsub Pill Tartus (Puhkpilliorkester Tartu)

16.-20. august XXXVII koorijuhtide ja muusikaõpetajate
 suveseminar Olustveres (KÜ)

16.-20. august XXVI Võru Vaskpillipäevad ja XV Aavo Otsa Trompeti 
 Suveakadeemia ja kammermuusika kursus Võrus 
 (Aavo Otsa Muusikastuudio, EPÜ)

20.-22. august Eesti Segakooride Liidu VIII suvekool Haapsalus

1. september Koorimuusika ja kooriseadete festival 
 KOORIVISIOON Viljandi Pärimusmuusika Aidas (ESL)

September Muusikaõpetajate õppereis Verdi radadel 
 Itaalias (EMÕL)

1.-3. oktoober Balti Puhkpillikool Eesti Muusika- ja 
 Teatriakadeemias (EMTA, EPÜ)
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2. oktoober Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aastakontsert
 Estonia kontserdisaalis

14.-17. oktoober  Segakooridirigentide ja -vanemate õppereis 
 (ESL)

17.-18. oktoober Rivitrummarite õppepäevad Tabasalus (EPÜ)

Oktoober Muusikaõpetajate sügispäevad Viljandimaal 
 (EMÕL)

4.-7. november XVII rahvusvaheline koorifestival 
 „Tallinn 2021” (KÜ)

14. november kell 12 Isadepäeva pidulik kontsert Estonia 
 kontserdisaalis (ENLS)

4. detsember kell 17 Naiskooride advendikontserdid Tallinna
 Toomkirikus ja Pärnu Eliisabeti kirikus (ENLS)

4. detsember Eesti Segakooride Liidu advendikontsert 
 Tallinna Kaarli kirikus

5. detsember Eesti Kammerkooride Liidu 
 jõuluootuskontsert Tallinna Jaani kirikus

11. detsember Neidudekooride advendikontsert Tallinna 
 metodisti kirikus (ENLS)

11. detsember Eesti Segakooride Liidu advendikontsert 

12. detsember Gustav Ernesaksa sünniaastapäeva kontsert
 Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis (EMLS)

Detsember Lõuna-Eesti naiskooride advendikontsert 
 Tartu Paluluse kirikus (ENLS)
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SÜNNIPÄEVAD 2021

Õie Liiv  85
Alo Ritsing 85
Heldur Saade 85
Ants Üleoja 85

Juri Baskakov  80
Tõnu Kangron  80
Kaie Kuslap 80
Tiiu Künnapas 80
Marje Saar 80

Aivi Otsnik 75
Ludmilla Toon 75

Reet Aru 70
Valli Ilvik  70
Maie Kala 70
Maimu Muttik 70
Aavo Ots 70
Külli Puhkim  70
Inge Raudsepp 70
Epp Soo  70
Mare Visnapuu 70

Aade Erits 65
Ruth Heidmets 65
Rita Lutsar 65
Helje Põvvat 65
Heli Sepp 65
Ants Soots 65
Andres Uibo 65
Maie Viilup 65

Eve Eljand 60
Harry Illak  60
Iveta Jürisson  60
Hairi Laurand  60
Eda Liblik  60
Aet Maatee  60
Maret Oja  60
Tiina Steinberg 60
Annelii Traks 60
Pille Tutt  60
Ene Uibo 60

Kadri Ausmaa 55
Alla Eenma 55
Kadi Härma 55
Kaja Kraav 55
Anu Luiga 55
Õnne-Ann 
Roosvee 55
Pille Saatmäe 55
Siiri Veskimäe 55

Külliki Aasa  50
Elviira Alamaa  50
Reet Jürima  50
Esta Kivisild  50
Mait Männik  50
Peeter Perens 50
Piret Puusta 50
Grete Põldma  50
Hando Põldmäe  50
Siirius Sikka  50

SÜNNIAASTAPÄEVAD 2021

Alfred Karindi 120

John Pori 115
Villem Reimann 115
Juhan Tamverk 115

Roman Toi  105

Uno Järvela 95 
Laine Karindi 95
Olaf Leps 95
Aksel Pajupuu 95 
Arvo Ratassepp 95
Lembit Veevo 95 

Raimond Lätte  90
Heino Lemmik 90 
Anti Marguste 90 
Ahto Nurk 90 
Uuno Taremaa 90 

Ahti Raias  85

Alo Mattiisen  60
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