
Muusikauudiseid eestist
Eesti kooriühing jagas aastapreemiaid

26. jaanuaril kuulutas Eesti kooriühing Estonia kontserdisaalis välja
2019. aasta koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiate saajad.
Aasta koor on Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor (dirigent Triin
Koch). Koori 2019. a tähtsündmuseks oli edukas esinemine VI
rahvusvahelisel Vietnami koorikonkursil, kusttoodi koju võit kolmes
kategoorias: A-kategooria naiskoorid, vaimulik muusika ja
rahvamuusika.
Aasta dirigent on Triin Koch, Tartu laulupeo kunstiline juht ja XXVII
üldlaulupeo "Minu arm" valikkooride dirigent ja segakooride
liigijuht.
Panuse eest kultuuriruumi sai aasta koori tiitli VENÜ naiskoor
Vanaemad (dirigendid Silvia Mellik ja Reet Ratassepp), kelle 2019.
aasta tegemiste hulka kuulusid osalemine üldlaulupeol ja arvukalt
esinemisi. Aasta dirigent-muusikaõpetaja on Taavi Esko, KuusaLu
keskkooLi muusikaõpetaja ja dirigent, kes viis möödunud aasta
laulupeole neli koori: Kuusalu keskkooLi poiste-, laste- ja
noortekoori ning kolga-Kuusalu kammerkoori. Aasta noore
dirigendi tiitli sai Ingrid Roose, segakoori HUIK! peadirigent, Georg
Otsa nim Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent ning
dirigeerimise ja partituuri õppejõud, 2019, aasta üldlaulupeo
naiskooride liigidirigent. 2019. a pälvis Ingrid Euroopa kooriühingu
IX rahvusvahelisel noorte dirigentide konkursil I koha ja Choeur de
l'orchestre de Paris' eripreemia.
Aasta puhkpilliorkestriks valiti Kaitseliidu Pärnumaa maleva
puhkpilliorkester Saxon (dirigendid Kaido Kivi, Sigrid Hint ja Kadri
Põder), kes esines 2019. aastal mitmel pool Eestis, samuti
Valgevene pealinnas Minskis. Aasta orkestridirigendiks tunnistati
Bert Langeler - Viljandi muusikakooli vaskpilliõpetaja, dirigent ning
puhkpilliosakonna juhataja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia trompeti,
ansambli- ja orkestritöö didaktika õppejõud, vabariikliku
orkestrijuhtide puhkpilliorkestri peadirigent, Võhma puhkpillistuudio
dirigent ja õpetaja, 2019. a üldlaulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht.
Aasta tegu on 2019. a suvel etendunud Gustav Ernesaksa elu
käsitlev sõna- ja koorilaululavastus “Hakkame, mehed, minema".
Aasta suurteod on juubelilaulupidu “Minu arm” ja Tartu laulupidu
“Laulupeo 150. sünnipäev".
Aasta toetaja - Andre Aavastik, Madis Millistvere ja laulupeo
dirigendipuldi ehitajad.
Aasta korraldajad on Ave Sopp ja Margit Võsa. Ave Sopp on XXVII
laulupeo “Minu arm" ja mitme eelneva laulupeo muusikatoimetaja,
oma tööle pühendunud kultuurikorraldaja ja samal ajal ka koorijuht.
Margit Võsa 2019. a oLuLisemad tegevused I on seotud Eesti
naislaulu seltsi ning о naiskoori Carmina tegevuse juhtimi sega.
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Muu hulgas oli ta duubel-CD "Ajaraamat. Juhatab Arvo Ratassepp"
£ ja Carmina kolmanda CD koostaja, Arvo Ratassepa
mälestuskontserdikunstiline juht, naiskoorilaulude kogumiku "Kõik
muutub lauluks" üks koostajaid. Koostööpreemia pälvis Jorma
Sarv - mitmete Eesti kooriühingu, Eesti laulu- ja tantsupeo SA ning
Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi arendusprojektide
eestvedaja.
Aasta koorihelilooja on Riho Esko Maimets, kelle kaks lugu kõlas
2019. a üldlaulupeol: "Mu arm" meeskooride ja "Rõõmulaul"
(seade Riho Pätsi seatud rahvalaulust) mudilaskooride esituses.
Aasta kooriplaat on “A Black Birch in Winter. Voces
Musicales" - kammerkoori Voces Musicales 20. aastapäeva
hooajal ilmunud koori teine plaat (dirigent David Puderbaugh),
millel kõlavad ameerika ja eesti (noorte) heliloojate teosed.
Kaheteistkümnele tiitlile kandideeris 81 nominenti, kelle hulgast
tegi valiku kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite
ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi,
osalust konkurssideL ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi.
Tiitlisaajatele välja pandud preemiad on rahalised.
Samas anti üle ka Uno Järveta fondi stipendiumid: 2019. aastal
pälvis õppestipendiumi Piret Artjušin ja peastipendiumi Annelii
Traks. Piret Artjušin on Kiili gümnaasiumi mudilas-, laste-,
poiste- ja noortekoori ning õpetajate naiskoori dirigent ja täiendab
end Tallinna ülikooli magistriõppes. Annelii Traks on Tartu
Poistekoori ja Tartu Karlova kooli poiste mudilaskoori dirigent,
2019. aasta üldlaulupeo mudilaskooride liigidirigent.

Kultuurkapitali preemiad, presidendi teenetemärgid ja riiklik
preemia
31. jaanuaril anti EMTA suures saalis peetud pidulikul auhinnagalal
üle Kultuurkapitali aastapreemiad 2019. aasta silmapaistvamaile
kultuuri- ja spordivaldkonna tegijaile.
Helikunsti valdkonnas pälvis peapreemia helilooja Tõnu Kõrvits,
kellel oli erakordselt rikkalik ja mitmekülgne
loominguaastaga - tema (uudis)teosed, sh "Sina oled valgus ja
hommik", kõlasid paljudes kontserdisaalides nii Eestis kui ka mujal
maailmas. Arhitektuuri valdkonnas pälvisid peapreemia Fuensanta
Nieto ja Enrique Sobejano Arvo Pärdi keskuse eest. Helikunsti
sihtkapitali elutööpreemia anti Neeme Järvile, dirigendile, kelle
elutöö on liigutanud mägesid. Rahvakultuuri sihtkapitali
aastapreemiad said: Peeter Perens - rahvakultuuri sihtkapitali
koorimuusika aastapreemia pikaajalise panuse eest Eesti
meestelaulu ning pühendunud töö eest juubelilaulupeo "Minu arm"
kunstilise juhina; Juhan-Henrik Uppin - rahvakultuuri sihtkapitali
rahvamuusika aastapreemia rahvamuusikapeo loomingulise
juhtimise ning pärimusmuusika väärtustamise ja edendamise eest
nii ees- kui tagalaval; Eesti Folkloorinõukogu - rahvakultuuri



sihtkapitali koostöö ja kultuurikorralduse aastapreemia pärimuspeo
"Baltica" korraldamise eest.
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tunnustuse said ka
Klassikaraadio tegevtoimetaja
Marge-Ly Rookäär, saatejuht Sten Weidebaum, toimetaja Lisete
Velt ja helioperaator Katrin Maadik. Marge-Ly Rookäär pälvis
preemia eesti koorimuusika edendamise ja jäädvustamise eest: ta
kajastab Klassikaraadio sarjas “Luukamber" pidevalt ja põhjalikult
eesti koorimuusika elu ja laulupeoliikumist, korraldab regulaarselt
kooride esituste ja kontsertide jäädvustamist, on üks aktiivsemaid
koorimuusikaga tegelevaid kirjutavaid ajakirjanikke (mh peab
koorimuusika sündmuste blogi http://marge-ly.blogspot.com/) ning
on EBU rahvusvahelise koorikonkursi "LetThe Peoples Sing" Eesti-
poolne kontaktisik. Samuti on ta ERRi Laulupeoülekannete
kandvaid jõude. Sten Weidebaum, Lisete Velt ja helioperaator
Katrin Maadik said tunnustuse laulupeo juubeliaastal eetris oLnud
mahuka, 17-osalise saatesarja “Laulupeo nähtamatud lood" eest.
Sarja autor oli Sten Weidebaum, selle aitasid kokku panna
toimetaja Lisete Velt ja helioperaator Katrin Maadik. See oli
möödunud aasta kõige töömahukam saatesari Klassikaraadios.

Jaanuari lõpus selgusid vabariigi presidendi teenetemärgi saajad.
Tänavu tunnustati 114 inimest. Muusikutest ja muusika-alal
tegutsejatest said Valgetähe IV klassi teenetemärgi laulupeo juhid
Heli Jürgenson ja Peeter Perens. Valgetähe V klassi teenetemärgi
pälvisid Lauljad Els Himma ja Marju Länik, džässmuusikTõnu
Naissoo, koorijuht ja TaLlinna Heleni kooli muusikaõpetaja Ene
Järvik, kultuurielu edendaja Tartus Jüri Kulasalu ning
erivajadustega inimeste abistaja, kultuurikorraldaja Piret Aus.

Tänavune riiklik kultuuripreemia omistati džässmuusik Kristjan
Randalule. Viimastel aastatel on riiklikke kultuuripreemiaid
muusikutele jagatud vähe. Eelmisel aastal ei osutunud valituks
ükski nominent. Tänavuste nominentide hulgas olid esitatud
elutööpreemiale Olav Ehala, Anne Erm, Leelo Kõlar ja Alo
Põldmäe.

"Eesti muusikaauhinnad 2020 "

24. jaanuariltoimunud “Eesti muusikaauhinnad 2020" gaLal pälvisid
kõige rohkem auhindu Anna Kaneelina ja räppar nublu. Möödunud
aasta kevadel oma debüütalbumi “Anna Kaneelina" välja andnud
Anna Kaneelina ehk Anna Pärnoja pälvis kokku neli auhinda: aasta
alternatiiv/indie-album, aasta debüütaLbum, aasta naisartist ja
aasta album. Neli auhinda pälvis ka räppar nublu: aasta hip-
hop/rap/R'n'B artist ja aasta meesartist ning koostöös gameboy
tetrisega loodud lauluga “für Oksana" pälvis ta aasta parima Laulu



ja aasta muusikavideo tiitli.
Auhindade võitjad selgitas välja Eesti fonogrammitootjate ühingu
poolt kokku kutsutud ligi 160-liikmeline žürii, mis koosnes
erinevates muusika valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest
inimestest, kelle seas oli nii artiste, fonogrammitootjaid, kontsertide
korraldajaid, muusikaajakirjanikke, diskoreid kui ka artistide
agentuure. Aasta artist selgus rahvahääletusel.
"Eesti muusikaauhinnad" on iga-aastane muusikute suursündmus,
mille eesmärk on väärtustada kodumaist muusikat ning tunnustada
silmapaistvaid eesti muusikuid ja nende loomingut. Galal esines
ZO artisti, õhtut juhtis Trad.Attack!.

TULEMUSED:
Aasta debüütalbum - Anna Kaneelina “Anna Kaneelina"
Aasta klassikaalbum - Heino Eller “Sümfoonilised poeemid".
Esitajad: ERSO, dirigent Olari Elts
Aasta jazzalbum - Kadri Voorand “In Duo with Mihkel Mälgand"
Aasta etno/folk/rahvalik album -
Black Bread Gone Mad "Ayibobo"
Aasta elektroonikaalbum - Bert On Beats “TEN"
Aasta alternatiiv/indie-album - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"
Aasta metal-album - Kannabinõid “В" Aasta rockalbum - Põhja
Konn, Estonian Cello Ensemble, Vox Clamantis "Hetk.
InSpereeritud Tüürist"
Aasta popartist - Liis Lemsalu Aasta hip-hop/rap/R'n'B artist - nublu
Aasta naisartist - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"
Aasta meesartist - nublu Aasta ansambel - Põhja Konn, Estonian
Cello Ensemble, Vox Clamantis "Hetk. InSpereeritud Tüürist"
Aasta artist - 5MIINUST Aasta parim laul - nublu x gameboy tetris
“für Oksana"
Aasta muusikavideo - nublu x gameboy tetris “für Oksana"
(režissöör: Marta Vaarik)
Aasta album - Anna Kaneelina “Anna Kaneelina"
Panus Eesti muusikasse - FIX
Arvo Pärdi autori kontsert ECMi 50 .
aastapäeval Elbphilharmonie's

Plaadifirma ECM tähistas oma 50. aastapäeva Hamburgi
Elbphilharmonie's Arvo Pärdi autorikontserdiga.Välja müüdud
hiigelsaalis esitasid Pärdi loomingut Eesti Filharmoonia
Kammerkoor, TalLinna Kammerorkester ja dirigent Tõnu Kaljuste.
Kavas kõlasid Pärdi "Fratres", “Cantus Benjamin Britteni
mälestuseks", “Aadama itk", “Salve Regina" ja “Te Deum". Kontsert
läks suure menuga ja sai Saksa meedias kiitvaid vastukajasid.
Kontserdist tehti ka (h/e-ülekanne, mida jälgiti väga arvukalt.
Plaadifirma ECM on oma tegutsemisaja jooksul paistnud silma



eksklusiivse muusikavaliku ja ikoonilise minimalistliku
kujundusega. Plaadifirma rajajal Manfred Eicheril on Eesti
heliloojatega eriline suhe. Aastal 1984 ilmunud Arvo Pärdi “Tabula
rasa" pani aluse ECMi uuele, lääne klassikalisele muusikale
keskenduvale sarjale "ECM New Series". Kokku on ECM
saLvestanud ja välja andnud üle paarikümne plaadi Arvo Pärdi
muusikaga. Pärdi kõrval on ECM salvestanud Erkki-Sven Tüüri,
Veljo Tormise, Helena Tulve, Heino Elleri ja Tõnu Kõrvitsa
muusikat. Esitajate hulgas on Tõnu KaLjuste ja Eesti Filharmoonia
Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis.

RO Estonia ooperi ideekavandite konkurss lõppes tulemusteta
26. juunil 2019 välja kuulutatud rahvusooper Estonia algupärase
eesti ooperi ideekavandite konkurss lõppes jaanuaris ideid üle
vaadates tulemusteta. 1. novembriks tuli esitada kahe A4 lehekülje
pikkune ideekavand, kus on välja toodud ooperi pealkiri, helilooja
nimi, võimaliku libretisti nimi, tegelaskujud hääleliikide järgi ja
dramaturgiline süžee stseenide kaupa. Eelmise konkursi võitis
2014. aastal Rasmus Puur ooperiga "Pilvede värvid", mis on
tänaseni rahvusooperi mängukavas.
Nüüdsele konkursile Laekus 16 kavandit 13 heliloojalt.
Rahvusooperi pressiteates öeldi tulemuste kohta, et “kavandite
seas oli mitmeid eriilmelisi ja tugevaid originaalkäsitlusi, kuid
paraku ei leidunud nende hulgas rahvusooperi
repertuaariplaanidega haakuvat ideed."
Tulemusteta jäänud ideekonkurssi käsitleti Postimehes Alvar Loogi
vestlusringis, kus osalesid heliloojate liidu esimees Märt-Matis lill,
dirigent Tõnu Kaljuste ja helilooja Ardo Ran Varres, ning Sirbis, kus
ilmus Maria Mölderi intervjuu rahvusooper Estonia peadirigendi
Arvo Volmeriga.
Arvo Volmer nimetas oma intervjuuvastustes konkursi tulemusteta
jäämise põhjusteks võibolla liiga lühikest etteteatamist. Ta nentis
ka, et ideede hulgas oli valdavalt eesti aines ning plaane ooperi
aluseks võtta kirjandusteos, nagu näiteks Jaan Krossi "Keisri hull",
samuti polnud tema hinnangul esitajate hulgas palju sellise
taustaga heliloojaid, kellelt võiks oodata täiemõõdulise ooperi
kirjutamist. Arvo Volmer ütles ka, et kavas on teha uus konkurss,
kus peaks täpsustama reglementi ning tuleks kaasata
kultuuriministeerium, rahvuskultuuri fond või tellida konkreetsetelt
heliloojatelt. Tema sõnul ei saa rahvusooper olla ainuüksi
kultuuritempel, vaid tuLeb ka arvestada repertuaaris sellega, mis
müüb ja mille peale publik saali tuleb, kuna institutsiooni on
viimased kakskümmend aastat sügavalt alarahastatud.
Heliloojate liidu esimehe Märt-Matis Lille sõnul algas konkurss
üsna suure kommunikatsiooniprobleemiga, kuna heliloojate liitu
unustati konkursi väljakuulutamise kohta info saata. Ta avaldas ka
imestust, et heliloomingut hindavasse komisjoni ei olnud kaasatud



heliloojat või muusikateadlast. Ta ütles: “Täiesti vaeslapse ossa on
jäänud rahvusooperi regulaarsed tellimused heliloojatele. Kuidagi
peavad ju uued “Cyranod", “Reigi õpetajad" ja "Wallenbergid"
sündima. Kui suurem osa heliloojaid üldse suurele Lavale
kirjutamise kogemust ei saa, siis ei saa ju selles žanris oodata ka
suuri õnnestumisi."
Kolme kooli klaveriõpilaste konkurss
Järjekordne kolme keskastme muusikakooli - TMKK, Otsa kooli ja
Tartu Elleri kooli klaveriõpilaste konkurss toimus seekord 24.-25.
jaanuarini Tartus. Žüriis hindasid noori pianiste Lembit Orgse
(EMTA, esimees), Jelena Elkind (Otsa kool), Martti Raide (TMKK)
ja Jaan Kapp (ELleri kool).

TULEMUSED IX kl /1 kursus I koht Hans Matthias Kari (TMKK, õp
K. Ratassepp, M. Mikalai), Theodor Teppo (TMKK, õp A. Juurikas);
II koht Marta Pärn (Otsa kool, õp Ü. Sisa), Cornelia Elisabeth Väli
(Otsa kool, õp P. Väinmaa), Karina Agnes Raudkats (ElLeri kooL,
õp R. Ernstson); III koht Birgit Gross (Otsa kool, õp I. Arro), Ekke
Ruutopõld (Otsa kool, õp K.-A. Sumera), Sander Erik Ilves (TMKK
õp M. Raide), Linda Teemägi (TMKK, õp I. Floss), Anette Allas
(TMKK, õp M. Mikalai). Diplom: Kärt Käämbre (Elleri kool, õp T.
Joamets), Sofi-Kamilla Lõssenko (Otsa kool, õp Ü. Sisa);
ergutusdiplom: Kadri Kuks (Otsa kool, õp I. Remmel), Brigitta
Rebecca Kurg (Otsa kool, õp K.-A. Sumera).

X klass / II kursus
I koht Tähe-Lee Liiv (TMKK, õp I. Ilja, M. Gerretz-Traksmann); II
koht Madis Aasalo (Otsa kool, õp R. Taal);
Marianne Oissar (TMKK, õp M. Mikalai), Tiit Tomp (TMKK, õp M.
Raide), Tarmo Univer (Otsa kool, õp K.-A. Sumera). Diplom: Iris
Kask (TMKK, õp I. Floss), Marc-Rene Šmits (Otsa kool, õp I.
RemmeL), Jekaterina Voznjuk (ElLeri kool, õp K. Leivategija).
Ergutusdiplom: Liisa Mai Arismaa (Otsa kool, õp I. Arro), Gertrud
Kannel (Elleri kool, õp J. Kapp), Kristiina Kisler (Elleri kool, õp P.
Taniloo).

XI-XII klass / III kursus III koht I koht Sofia Khvichia (TMKK, õp A.
Juurikas, M. Jürisson); III koht Viola Asoskova (TMKK, õp P.
Lassmann, J. Rostovtseva), Anu Jaagosild (Elleri kool, õp T,
Joamets). Diplom: Robert Telpt (Otsa kool, õp J. Elkind), Kertu
Täht (Elleri kool, õp T, Joamets).
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