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Otsa kooli iuubeligala vilistlaste-
tippmuusikutega
Oma 100 aasta juubelit tähistanud G. Otsa nim Tallinna
muusikakooli kevadel koroonakriisi tõttu ära jäänud galakontsert on
tulekul nüüd pühapäeval, 27. septembril Estonia kontserdisaalis. 
Lavale astub Otsa kooli vilistlastest ja õpetajatest koosnev orkester
koos dirigent Ingrid Roosega. Esinevad kunagised kooli
kasvandikud, nüüd juba kaugele jõudnud muusikud. Solistide
tippnimed on Irina Zahharenkova, Monika-Evelin Liiv ja Selvadore
Rähni. Rahvusvaheline kontsertpianist Irina Zahharenkova on
Eestis muusikutest võitnud kõige rohkem suuri rahvusvahelisi
konkursse. Tema I preemiate hulgas on Bachi konkurss Leipzigis,
Enescu konkurss Bukarestis, A. Casagrande konkurss Ternis,
konkurss Hispaanias "Premio Jaen". Peale selle on tal arvukalt
muid auhinnalisi kohti mainekatelt konkurssidelt. Praegu töötab
Irina Zahharenkova Sibeliuse akadeemias ning annab kontserte
kõikjal maailmas. 
Metsosopran Monika-Evelin Liiv valiti nimekasse Jette Parkeri
noorte lauljate programmi, mis tegutseb Londoni kuningliku ooperi
juures. Järgnesid arvukad rollid Londoni kuninglikus ooperis ja
mujal. Monika-Evelin Liivi rollide hulka kuuluvad Amneris ("Aida''),
Cherubino (“Figaro pulm"), Olga (“Jevgeni Onegin"), Polina
(“Padaemand") jpt, tulekul on Azucena Verdi “Trubaduuris" Soome
rahvusooperis. 
Klarnetist Selvadore Rähni on õppinud EMTAs, Saksamaal
Karlsruhes ja Pariisis. Ta on töötatanud erinevates orkestrites,
esinenud solisti ja kammermuusikuna näiteks koos David
Geringase, Michie Koyama, Petras Geniušase, Kalle Randaluga.
Pikka aega töötas Selvadore Rähni Jaapanis, 1997- 2005 oli ta
Kyoto sümfooniaorkestri klarnetirühma kontsertmeister. Praegu
elab ja tegutseb Rähni Islandil. 
Viiulisolist Maria Goršenina mängib praegu Estonia teatri orkestri
esimese viiuli rühmas, Löökpillisolist Teodor Hirvoja on pälvinud
rohkelt preemiaid erialakonkurssidel ning on tuntud
löökpillipedagoogi Rein Roosi kasvandik. 
Dirigent Ingrid Roose räägib kontserdist: “Otsa kool ulatub läbi oma
kunagiste ja praeguste õpilaste suurtele lavadele nii Eestis kui ka
väljaspool. Seda enam on hea meel, et Otsa kooli juubeliks on
kokku saadud nii suurepärane rivi soliste ning vilistlasi ja õpetajaid
koondav orkester. Olles Otsa koolis tänaseks töötanud ligi 4 aastat,
olen ma tõeliselt veendunud selles, et Otsa kool on kõikide
võimaluste kool, andes õpilastele valikuvõimalusi kõikides
muusikažanrides ja valmis alati kaasa tulema ka kõige
pöörasemate ideedega. Sestap arvangi, et just see gala võiks
kõige paremini peegeldada seda “miskit", mis Otsa kool nii
inimeseks kui ka muusikuks saamisel kaasa annab!" 
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Kontserdil kõlavad Bachi klaverikontsert Es-duur, Mozarti
klarnetikontsert A-duur II-III osa, Santuzza aaria Mascagni
“Talupoja aust" ja aaria Cilea ooperist "Adriana Lecouvreur", samuti
Tšaikovski ja Sejourne teosed. 
  


