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Khalid, „Free Spirit“
RCA

Eestis veel küllaltki tundmatu suurus, kuid igal juhul tutvu-
mist väärt. Khalid Legend Robinson, artistinimega Khalid, 
on 21-aastane mustanahaline ameerika laulja ja laulukirju-
taja. Tema kodulinnaks on El Paso, Texases.

Artist tegutseb aastast 2015 ja tema tuntuimaks lauluks 
on „Location“, mis jõudis USA edetabelis Billboard Hot 100 
kaunis kõrgele 16. kohale.

Huvitav ja omamoodi südamlik fakt – oma põhiliseks 
inspiratsiooniallikaks peab Khalid just ema, kes on tema 
käekäiku ka kõvasti suunanud. Väga hea häälematerjaliga 
Khalid õppis keskkoolis kusjuures muusika ja muusikali sü-
vaklassis.

Lisaks emale on Khalidile teiste seas eeskujuks olnud sel-
lised vägagi tuntud artistid nagu Kendrick Lamar, Frank 
Ocean ja Grizzly Bear.

Khalidi noortepärane debüütalbum „American Teen“ il-
mus kahe aasta eest, järg „Free Spiriti“ näol nüüd aprillis.

Esmakuulamisel Khalidi pea tunnine värske plaat siiski 
liiga muljetavaldav pole. On küll ühtlane tase, iseenesest 
suurepärane vokaal, ennast pealesurumata tuksuv rütmi-
sektsioon, kuid... Laulud on küllaltki igavad – liialt tavalis-
tena ning sarnase käekirjaga ülesehitatud.

Muide, põhimõtteliselt sedasama on talle jõudnud ette 
heita juba teisedki muusikakriitikud, kes peavad „Free Spi-
ritit“ tema esikalbumist vähem originaalseks, noppides sealt 
välja vaid üksikuid suurepäraseid poplaule.

Aga tühja neist arvustajatest. Näitajaks on hoopis see, et 
„Free Spirit“ tõmbas ennast kohe US Billboard 200 edetabe-
lis esimeseks!

Mis žanrisse puutub, siis „Free Spirit“ on ladus kooslus 
R&B-st, soulist ja popist. Esimese singlina, esindusloona 
kõmmutati välja „Talk“, kuid „Twenty One“ ja lisaloo staa-
tuses olev „Saturday Nights“ tunduvad igal juhul etemad.

Mida veel? Positiivne on Khalidi puhul, et ta suudab tun-
deid lauludega väga hästi edasi anda. Iga järgmise kuulamis-
ringiga mulje albumist üha paraneb!
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Tänavu tähistas estoon-
lane Arne Mikk oma 85. 
sünnipäeva. Heidame sel 
puhul pilgu tema pika 
karjääri algusajale.

Marvi Taggo

„Sel ajal, kui mina teatris-
se tulin, kõndisid seal veel 
legendaarsed Betty Kuus-
kemaa, Olga Mikk-Krull, ja 
Karl Ots oli minu garderoo-
bikaaslane,“ meenutas üle 60 
aasta erinevates ametites Es-
tonia teatris töötanud Arne 
Mikk.

Enne lavastajaks saamist 
laulis Arne Mikk Estonia 
teatri ooperikooris ja solis-
tina filharmoonia poolel. 
„Filharmoonia korraldas sel 
ajal muusikaloenguid. Sõide-
ti mööda Eestit ringi ja nad 
vajasid illustraatoreid. Minu 
jaoks oli see väike teenis-
tus. Suviti käisime esinemas 
estraadikavaga – Neeme Järvi 
mängis ksülofoni ja Eri Klas 
löökpille, Sulev Nõmmik 
ja Vello Viisimaa esinesid 
estraadikavaga ja mina laulsin 
Harri Vasaraga duetti,” mee-

nutas Mikk.
Igaüks tahab teatris solis-

tiks saada, aga solistid kasva-
vad just koorist välja. „Ainult 
Margarita Voites pole kooris 
laulnud, tema tuli Tartust. 
Mati Palm, Hendrik Krumm 
– kõik on kooris laulnud,“ 
nentis juubilar.

Aga teatris ei ole kerge de-
büüti teha. „Meid kõiki on 
mõnda vanasse lavastusse sis-
se viidud. Mina käisin „Tor-
mide rannas“, aerud käes, üle 
lava. Aga ma mäletan, kui ilu-
sa häälega laulja võeti koori ja 
tal tuli etenduses puukirvega 
üle lava minna. Ta viskas pä-
rast selle kirve maha ja ütles, 
et ega ta pole tulnud sinna 
lolli mängima,“ jutustas ta.

Arne Mikk nentis, et täna-
päeval on terminid ja nende 
tähendus muutunud. „Te-
lesaates nimetatakse noort 
superstaariks. Maailmalaul-
ja Maria Callas oli omal ajal 
staar, ja mitte kunagi teda 
ei nimetatud superstaariks, 
lihtsalt suureks lauljaks. Aga 
tema pealt sai näha, mida tä-
hendab staaristaatus,“ arutles 
lavastaja.

Nii on meil neid superstaa-
re nagu tähti taevas. Ning kui 

Juuni tõi Kadrina kardisõit-
jale Eric Marcus Jaanimetsale 
nii võidurõõmu kui kaotus-
kibedust. Kuu alguses Arave-
te kardirajal peetud Prokart 
Eesti sarja teisel etapil saavu-
tas noormees teise koha, kar-
dispordi Eesti meistrivõist-
luste kolmandal etapil Põltsa-
maal Kuningamäe kardirajal 
näitas aga tehnika iseloomu 
ning Jaanimets jäi raja äärde.

Aravetel peetud võistluse-
le eelnenud treeningpäeval 

kulges noormehe sõit heas 
rütmis. „Leidsime vajaliku 
seadistuse ning võistluspäe-
va kvalifikatsioonis saavutas 
Eric Marcus teise aja,“ kom-
menteeris kardipoisi isa ja 
treener Urmas Jaanimets.

„Kohal oli enamus võistle-
jaid Mini 60 klassis. Mõlemad 
võistlussõidud olid pingelised 
ning esikoha eest käis kiire 
sõit,“ lisas ta.

Esimeses eelfinaalis oli kõik 
korras ja võistluse lõpu poole 

tõusis Eric Marcus esimeseks. 
Sellel kohal ületas ta ka finiši-
joone. Teise finaalsõidu start 
õnnestus hästi, kuid temast 
mööduti poolel ringil. Eric 
Marcus ei lasknud liidrit en-
dast kaugele ning võttis sõidu 
lõpuks väärilise teise koha.

Meistrivõistluste etapp 
kulges aga tehniliste prob-
leemidega ning Eric Marcus 
pidi katkestama. Kvalifikat-
sioonis saavutas Eric Marcus 
seitsmenda stardikoha ning 

esimeses eelfinaalis suutis ta 
hoida seitsmendat positsiooni 
kuni finišini. Teise eelfinaali 
viimasel kolmel ringil kadus 
aga motorist jõud ning võist-
lejal tuli katkestada. Finaal ei 
andnud samuti armu – peale 
head starti toimus kolman-
das kurvis kokkupõrge kon-
kurendiga, mis jättis Eric 
Marcuse raja äärde.
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Kadrina kardisportlasel oli vastuoluline võistluskuu

Arne Mikk – 85!

teatris paar rolli laulad, oled 
kohe primadonna.

„See aga devalveerib laul-
ja elukutse. Igal erialal on ju 
vaja suurt professionaalset 
ettevalmistust,“ märkis Mikk.

Alates 2016. aastast töötab Arne Mikk 
Rahvusooper Estonia nõukogu esimehe-
na. Foto: Rahvusooper Estonia

Teater on tegelikult roh-
kem kui töö – glamuurne 
ametikoht, mida tööinimene 
õieti tööks ei nimeta. Mõel-
dakse, et mis kunst see ka on, 
laulda igal õhtul sama laulu!? 
Jutustab ju lugugi, et kuul-
sa vene bassilaulja Šaljapini 
käest küsis voorimees, et mis 
tööd too teeb? Šaljapin vastas, 
et laulab. Voorimees seepea-
le: „Me kõik laulame, aga mis 
tööd sa teed?“

„Teater on oma tegemistes, 
kuidas öeldagi, väga tõsine asi 
ning selleks on vaja kohuta-
valt suurt tööd ja ettevalmis-
tust. Muusikute, pianistide, 
viiuldajate või siis lauljate et-
tevalmistusaeg on ju tohutult 
pikem kui ühegi teise eriala 
puhul,“ sõnas Arne Mikk.

„Itaalia ooperilaulja Titta 
Ruffo laulis „Sevilla habeme-
ajajas“ oma kuulsat kavatiini, 
saalist tuli mürisev aplaus, 
aga tema võttis lava taga tu-
letõrjuja sülle ja ütles: „Tead 
sõber, viisteist aastat taht-
sin seda kavatiini niimoodi 
laulda ja täna tuli välja.“ See 
tähendab, et laulja ei saa ku-
nagi „valmis“,“ tõi Arne Mikk 
näite.
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