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Kas sina tead õiget vastust?
«Orkestri mängudes» kohtuvad suurepärane muusika,
tipporkestrid ja solistid ning nutikad muusikasõbrad, kes peavad
leidma vastuseid klassikalist ning kergemuusikat puudutavatele
mälumänguküsimustele. Pane ka sina end proovile!
1. Ivan Krõlovi valmis «Kvartett» üritasid pärdik-välenäpp, eesel,
sikk ja mesikäpp koos kvartetti mängida (kaks viiulit, bass ja alt).
Mängimisest ei tulnud aga midagi välja, sest ei suudetud kokku
leppida, kes kus istub. Abi saamiseks pöörduti sõltumatu
eksperdi poole, kelle hinnang oli karm: «Et muusik olla, on vaja
osata ja peab olema kõrvu õrnemaid, kui antud teile.» Kes oli
see sõltumatu ekspert?
Vihje: Tegu on tunnustatud laululinnuga, kes pesitseb ka Eestis.

2. Kuulus inglise helilooja Edward Elgar asus 22aastaselt
dirigeerima ja muusikat kirjutama kodulähedase asutuse
töötajate ansamblile. Seda ametit pidas ta tervelt viis aastat.
Mis oli see sotsiaalsfääri asutus?
Vihje: Tallinnas seostub see paljudele Merimetsa asumiga.

3. Muusika-Nobeliks peetavale Polari muusikaauhinnale pani
1989. aastal aluse endine ABBA mänedžer Stig Anderson.
Auhinna esimesteks laureaatideks olid 1992. aastal Baltimaad
ning üks 1942. aastal sündinud inglise muusik. Kes?
Vihje: 1988. aastal rock'n'roll'i kuulsuste halli valitud muusik on
1975. aastast taimetoitlane.

4. Kes oli see helilooja, kes avastas Franz Schuberti ande, kui
too oli alles seitsmeaastane koorilaulja, ja hiljem õpetas talle
muusikateooriat?
Vihje: Ilmselt kõige tuntumas filmis on teda 1984. aastal
kehastanud F. Murray Abraham.

5. Maailma tuntuim klassikalisele muusikale pühendatud raadio
Classic FM valib igal aastal oma kuulajate hääletuse põhjal välja
lemmikteoseid.
Milline 1914. aastal kirjutatud viiuli ja orkestri teos on selle
edetabeli võitnud viimased 12 aastat järjest?
Vihje: Teose autoriks on inglise helilooja Ralph Vaughan
Williams.
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6. Tšaikovski kirjutas 1887. aastal süidi «Mozartiana»,
austusavaldusena ühe Mozarti ooperi esietenduse sajandaks
aastapäevaks.
Mis on see Mozarti ooper?
Vihje: Ooperi libreto aluseks on Tirso de Molina 1630. aasta
näidend «Sevilla pilkaja ja kivist külaline».

7. Eesti kroonidel oli muusikaga seotud inimestest kujutatud
Rudolf Tobiast. 50kroonise rahatähe tagaküljel oli Estonia teater,
esiküljel lisaks heliloojale vabamüürlastega seostatav kõike
nägev silm ning ühe Eesti kiriku orel, mis hävis koos kirikuga
1941. aastal.
Millise asula kirikuga oli tegemist?
Vihje: Kihelkonda kuulusid ka Aadma, Kassari, Putkaste ja
Vaemla.

8. See film tegi 1971. aasta suurima kassa. Film nomineeriti
kaheksale Oscarile ja võitis neist kolm, kuigi kaotas nii parima
filmi, režissööri kui ka meespeaosalise kategoorias filmile
«Prantsuse sidemees». Küll aga võideti parima filmimuusika
Oscar, mille pälvis John Williams.
Mis oli see suures osas Horvaatias üles võetud film?
Vihje: Sama lugu on korduvalt lavale toodud ka Eesti teatrites.

9. Broadway kümne kõigi aegade mängituma muusikali hulka
kuulub 2003. aastal esietendunud «Wicked». See põhineb ühel
1995. aasta romaanil, mis omakorda põhineb ühel 1900. aasta
lasteraamatul. Millisel?
Vihje: Raamatu peategelasel on koer nimega Toto, kes
populaarse linnalegendi järgi andis nime samanimelisele
Ameerika menuansamblile.

10. Rahvusooper Estonia alustas muusikalide lavastamisega
hooajal 1963/64. Mis oli esimeseks lavastatud muusikaliks?
Vihje: Muusikali meespeategelane on vanapoisist
foneetikaprofessor Henry Higgins.

11. 1950. ja 1960ndatel olid muusikalidel põhinevad
muusikafilmid väga populaarsed ja noppisid mitu korda ka
parima filmi Oscari (näiteks «West Side Story», «Minu veetlev
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leedi», «Helisev muusika»). Mis on praeguse seisuga viimane
muusikafilm, mis parima filmi Oscari pälvinud?
Vihje: Selle pealkirjaks on ühe USA suurlinna nimi.

12. Millise helilooja pala «Marioneti surmamarss» oli telesarja
«Alfred Hitchcock esitleb» tunnusmeloodiaks?
Vihje: Tema kahe kõige tuntuma ooperi tegevuspaikadeks on 16.
sajandi Saksamaa ja keskaegne Verona.

Täname Kai Väärtnõu
«Orkestri mängud» R kell 20.00 ETV
12) Charles Gounod 11) «Chicago»
10) «Minu veetlev leedi» 9) «Võlur Oz»
8) «Viiuldaja katusel». Selle nimi pärineb Marc Chagalli
erinevatest maalidest aastatel 1912-1920. Muusikali autorid on
Jerry Bock ja Sheldon Harnick 7) Käina 6) «Don Giovanni» 5)
Lendu tõusev lõoke 4) Antonio Salieri 3) Paul McCartney 2)
Psühhiaatriahaigla või hullumaja (Seewald on Merimetsa saksa
keeles) 1) Ööbik
Õiged vastused:
Lõbus saatevedur: Margus Saar hoiab tuju üleval ka siis, kui
saatekülalistel õige vastus kohe meelde ei tule. Esitatavad
küsimused on korralikud pähklid ja pole ka mingi ime, sest need
on koostanud staažikad mälumängijad Tauno Vahter, Ove Põder
ja Igor Habal.
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