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OSTAME JA
RENDIME 

PÕLLUMAAD

PAKUME 
PARIMAT
HINDA!

Kuressaare Kohtu 1,
tel 45 45 000

märksõna 

SAARLASE
PUHKUS

sissepääs 6 € (tavahind 9 €)

kehtib p-n kuni 28.02

lisainfo telefonil 45 40 000

või info@johan.ee

saunakeskuse eripakkumine
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NELE-LIIS VAIKSOO   LAURI LIIV   MÄRT AVANDI
KLAVERIL JOHAN RANDVERE

  Kolm meest, naine
  ja kontsert            

Pilet eelmüügist 20 €. 
Info ja kollektiivtellimused
(al 20 piletist) tel 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee

19.03
kell 19
Kures-
saare

Kultuuri-
keskuses

Orissaare Lasteaed
Päikesekiir

otsib oma kollektiivi

LASTEAIAÕPETAJAT
(1,0 ametikohta)
Tööleasumine 

6. märtsist 2019
Avaldus ja CV saata 

22.veebruariks 
meilile 

kuusksaida@gmail.com

Lisainfo telefonil 
5326 8686

Põlda teeb tenoridebüüdi
Maikuus Estonias lavale 
tulevas muusikalis “West 
Side Story” mängib üht 
peaosalist ehk Tony rolli 
Heldur Harry Põlda, kelle 
jaoks on tegu tenorhääle 
lavadebüüdiga.

Mehis Tulk
mehis.tulk@saartehaal.ee

Praegu Londonis õppiv Põlda 
ütles Saarte Häälele, et sattus 
projekti isegi pisut juhusli-
kult. Läinud kevadel võttis te-
maga ühendust dirigent Lau-
ri Sirp ja küsis, miks ta “West 
Side Story” ettelaulmistel ei 
osalenud. See oli parasjagu 
aga periood, mil noormees lõ-
petas oma kolmandat aastat 
Guildhalli muusika- ja draa-
makoolis.

“Loomulikult olin auditio-
nid kõiges õppimises maha 
maganud ja ainuke võimalus 
oli asjad pakkida ja nopata 
Eestisse lavastajale ette laul-
ma,” lausus Põlda. Projekt oli 
tema jaoks kohe alguses idee 
poolest väga köitev: “Teha seda 
kahes keeles ning auditionid 
korraldada mitmes linnas väl-
jaspool Eestit. Teiseks on see 
minu üks lemmikumaid muu-
sikale ja unistuste rolle. Ma ar-
van tõesti, et pandi kokku ar-
tistlikult fantastiline kamp, 
kes selle mammutprojekti 
meeldejäävalt Eesti publikuni 
toob,” rääkis ta.

Eile Eestisse jõudnud Põl-
da nimetab muusikali oma te-

norhääle lavadebüüdiks ning 
on väga uhke, et saab selle teha 
just oma koduteatris ja kodu-
publiku ees. Rääkides muusi-
kali ettevalmistustest, märkis 
ta, et hetkel tegeleb iga artist 
veel iseseisvalt teksti ja muu-
sikalise materjali omandami-
sega, lavastusproovid algavad 
aprilli alguses. Põlda ise on 
kokku saanud lavastaja Georg 
Malviusega ning teineteise 
töörütmi ja ideid tundma õp-
pinud. “Ei jõua ära oodata 
prooviperioodi algust, et koh-
tuda kõikidega, kelle kõrval on 
mul au laulda,” sõnas noor-
mees.

“West Side Story” tegevus 
toimub 1950. aastate New Yor-
gis, see on lugu kahe eri rah-
vusest noortekamba kultuuri-
taustast ja nende omavahelis-
test suhetest. Peategelane 
Tony, kes kuulub ameeriklas-
te kampa, armub Mariasse, kes 
on puertoriikolaste kamba 
liidri õde.

Põlda on 2015. aastal lõpe-
tanud Tallinna muusikakesk-
kooli. Ta on olnud rahvusooper 
Estonia poistekoori pikaaegne 
solist ja tunnustatud 
poiss-sopran erinevates muu-
sikalistes projektides. 

Praegu on noormees lõpe-
tamas maineka Guildhall 
School of Music & Drama’s ba-
kalaureuseõpet. Lõputöö raa-
mes lavastab ta stseene Gae-
tano Donizetti ühest tuntu-
mast ooperist “Armujook”, kus 
tal endal on laulda Nemorino 
roll.

HELDUR HARRY PÕLDA saab oma 
tenoridebüüdi teha just oma kodu-
teatris ja kodupubliku ees.

TANEL MEOS/RAHVUSOOPER ESTONIA

Pidulasse kerkiv 
wakepark küsib 
vallalt toetust
Saarte Hääl kirjutas mõni kuu 
tagasi, et Pidula vana kalakas-
vanduse tiikidele on plaanis ra-
jada wakepark ehk veepark. See 
läheb maksma üle 104 000 euro 
ning Saarte koostöökogult saa-
dav toetus moodustab sellest 
ligi 63 000 eurot.

Saaremaa vallavalitsusele 
läkitatud kirjas nendib pargi 
rajaja OÜ Tulipunane esindaja 
Janet Väärtnõu nüüd, et nad 
soovivad vallalt toetust sum-
mas 15 710 eurot, katmaks um-
bes 35% omaosalusest.

Ettevõtmise projektijuht, si-
suliselt kalakasvanduse kõrval 
elav Ardon Kaerma ütles läi-
nud sügisel, et neil on plaanis 
rajada vanade kalakasvatustii-
kide peale veepark. Seal on 
kolm suurt kahehektarilist tii-
ki ning tööde esimeses etapis 
rajatakse esimesele tiigile pro-
� rada. “Tegemist on n-ö kaa-
belpargiga, kus tross sind vee-
lauaga sõitmise ajal edasi tõm-
baks. Seal on ka hüppekohad 
ja sõita saab igal aastaajal – pole 
üldse vahet, kas merel on tuult 
või mitte,” kõneles Kaerma.

Kaerma sõnul on neil pro-
jekteerimistingimused käes 
ning pargi tahaksid nad avada 
juba algavaks hooajaks. Jätku-
projektina sooviksid nad aga 
järgmisel või ülejärgmisel aas-
tal taotleda raha ka algajate raja 
tarvis.

Kertu Kalmus

www.saartehaal.ee

SÕNA SEKKA


