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Kui palju kaalub orel? 
Aga kui palju maksab? 
Kuidas saada oreli-
mängijaks? Kas orel 
võib kuuldavale tuua 
kellukese helinat või 
inimese häält?

Laste ja noorte muusikafestivali 
Muusikamoos raames Pärnu 
Eliisabeti kirikus toimunud oreli-
tundides said 
peaaegu kõik 
need küsimused 
vastuse. Eile uu-
distas esimeses 
tunnis pillide ku-
ningat Vanalinna 
põhikooli 4.b 
klass, kellest mõ-
ni õnnelik orga-
nist Kristel Aeru 
juhatusel ise orelist kõlavad helid 
välja võlus.

“Tavaliselt juhtub orelitundi-
desse alati keegi, kes on muusika-

koolis klaverit õppinud, ja siis tu-
leb välja küll,” kiitis Eesti evan-
geelse luterliku kiriku usuteadu-
se instituudis ja Georg Otsa nime-
lises muusikakoolis orelit õpetav 
Aer lapsi. “Orel huvitab õpilasi, 
sest see on võimas pill, sellest tu-
leb nii palju eri helisid välja. Koo-
litunnis kõlaritest oreli kuulami-
ne ei anna kindlasti sama efekti 
kui siin, kirikus.”

Põnevil lapsed kirikusse too-
nud klassijuhataja Tiiu Maide sõ-
nutsi tuli Muusikamoosi orelitund 
4.b ja 4.a klassile just õigel ajal, 

sest muusika-
tunnis õpiti äsja 
pillide liike.

“Lastel oli 
juba natuke eel-
teadmis i  j a 
nüüd saime siit 
toreda emot-
siooni juurde,” 
rääkis Maide.

Kuna Muu-
sikamoosi üks eesmärke on tut-
vustada lastele ja noortele pille ja 
muusikastiile, avas nädala algu-
ses oma prooviruumi uksed õpi-

lastele Pärnu linnaorkester. Rae-
kojas tutvustas huvilistele harfi 
Liis Viira, Mai koolis andsid näit-
liku ooperitunni ooperilauljad 
Merle Jalakas ja Jaan Willem Si-
bul ning kontsertmeister Made 
Sõlg.

Täna esinevad kontserdil 
“Muusa puudutus” kontserdima-
jas Pärnu muusikakooli tublimad 
õpilased koos Pärnu linnaorkest-
riga. Esitusele tulevad näiteks 
Tšaikovski, Vivaldi, Haydni, Men-
delssohni, Fauré, Griegi teosed.

Reedel saab Pärnu linna ja 
maakonna muusikakoolide õpila-
si kuulata raekojas kontserdil 
“Teel Austriasse”. 

Nimelt sõidavad noored april-
lis kontserdireisile Salzburgi ja 
enne seda mängivad Pärnu, 
Vändra ja Sindi kitarristid, käsi-
kellamängijad, viiuldajad ja teised 
muusikud sama kava Muusika-
moosil. Kontserdi on kokku pan-
nud Üllar Kallau ja Elo Kesküla.

Traditsiooniline Muusikamoo-
si osa on igakevadine Pärnumaa 
koolinoorte vokaalansamblite 
konkurss Ümin. 

Pühapäeval raekojas toimu-
nud Üminal tunnustati tänavu 
grand prix’ vääriliseks vanimas va-
nuserühmas võistelnud noormees-
te ansambel Tühik vol2, keda ju-
hendab Pärnu ühisgümnaasiumi 
muusikaõpetaja Kadri Keskküla.

Kulddiplomi pälvisid konkur-
sil Pärnu kunstide maja ansamb-
lid Tähelapsed ja Tähtihellad 
(mõlema juhendaja Margrit Kits) 
ja Vallatud Piigad Ülejõe põhikoo-
list (Anu Tilk).

Hõbediplomit väärisid žürii 

meelest Ülejõe põhikooli 8. klassi 
segaansambel (juhendaja Maimu 
Muttik) ja sama kooli ansamblid 
Voila ja Megamix (mõlema juhen-
daja Anu Tilk).

Pronksdiplomiga tunnustati 
kunstide maja ansamblit Tähekil-
lud (juhendaja Margrit Kits), Üle-
jõe põhikooli Harmoonikuid 
(Maimu Muttik) ja ansamblit 
Jõõpre Tüdrukud (Grünet Trum-
si). Osavõtudiplomi said ansam-
bel Viisimaiad (Margrit Kits) ja 
Valtri Poisid (Helvi Treiblut).

Noorte vokalistide võimeid, os-
kusi ja lavanärvi hindasid koorijuht 
ja muusikaõpetaja Annely Kunin-
gas, Pärnu Mai lasteaia muusika-
õpetaja Kairi Kuusk, Pärnu kunsti-
de maja solistiõpetaja, ansamblite 
juhendaja ja kontsertmeister Anne 
Uusna, Pärnust pärit muusik, muu-
sikaõpetaja ja laululooja Fred Rõi-
gas ja bändi Steps to Synapse laul-
ja ja kitarrist Ivo Leesaar.

Kokku osales võistlusel 12 vo-
kaalansamblit. Ümin toimus täna-
vu 13. korda.

Festivali Muusikamoos veab 
Pärnu kontserdibüroo.

Toomas Kuter

Rahvusooper Estonia “Aida” see-
kordne lavastus on ülimalt mo-
dernne ja Eesti oludes kindlasti 
ainulaadne, seepärast tuleb saksa 
lavastajale Tobias Kratzerile au 
anda, et ta on söandanud välja 
tuua meie piirkonnale uudse la-
henduse.

Ometi pole jalgratast võima-
lik leiutada ja midagi täiesti uut 
päikese all on raske välja mõelda, 
seega on maailma ooperimajades 
toimuvat arvestades tegemist üs-
na levinud käekirjaga. Kuid mitte 
Eestis. Kratzeri töö on kaasakis-
kuv, kohati labaselt meelas. Just 
selline stiil on Saksa ooperimaja-
des viimastel kümnenditel popp.

Rohkelt lisavad lavastusse 
nüansse Rainer Sellmaieri huvita-
vad, kohati vastuolulised ja pin-
get tekitavad värvilahendused.

Eesti teatrisõbral on vedanud. 
Tänu Kratzeri liivakastimängude-
le saab ta mujal maailma muusi-
kalavadel toimuvat koduses mil-
jöös jälgida. Kuuldavasti toodi 
Saksamaalt lavastuse tarbeks ko-
hale kaks tonni kunstliiva, seegi 
on kiiduväärt. Etenduse jooksul 
arendatakse laval eri kontekstis lii-
vakastimänge. Samas toimub kar-
nevalgi, kui Radames koju jõuab. 
Seega ei saa rääkida igavast liivast 
ega tühjast väljast, vaid erksalt 
mõjuvast liivakarnevalist.

Ooperi õnnestunuim kompo-

nent on oivaliselt kõlav rahvus-
ooperi orkester, mis musitseerib 
täiesti uue lähenemisega ega ole 
ammu mänginud nii kõrge kvali-
teediga. Orkester on vundament, 
mis kindlustab ooperi edu. Ühtla-
ne kõla, rohke piano ja mezzofor-
te, mõtestatud ja viimistletud 
fraasid on märksõnad, mida Vel-
lo Pähna dirigeeritud orkestri pu-
hul võiks esile tuua.

Solistide kiituseks peab ütle-
ma, et nad tegid tublilt liivamän-
gud kaasa ja kandsid lavastaja 
idee saali üle keskmise hästi.

Eestil on suurepärane sopran 
Heli Veskus, kes mõlemad esi-
etendused kõlama pani. Aida par-
tii on raske ja laulda seda kahel 
järjestikusel õhtul kangelastegu. 
Eriti nauditav oli Veskus ooperi 
esimeses pooles, aga ka neljanda 

vaatuse lõpuduetis Radamesiga. 
Veskuse ühtlase kõlaga soprani 
ilu tuleb esile legato’t nõudvates 
lõikudes ja keskregistris. Mõle-
mal etendusel oli Aida partii so-
listilt professionaalselt ja emot-
sionaalselt tõusvas joones ette 
kantud.

Radamesi kohta nii palju, et 
pärast legendaarset Aleksander 
Püvi ja Hendrik Krummi pole Es-

tonia laval olnud nii head ja just 
selleks partiiks loodud tenorit kui 
Gruusia laulja George Oniani.

Esimesel etendusel võis tähel-
dada mõningat ebakindlust ja 
harjumatust meie väikese teatri-
saaliga, ent teise etenduse laulis 
Oniani otsekui mängeldes, rohke 
piano ja kergusega. Samuti oli 
tunda tema täielikku üleolekut 
sellest tenorite tipprollist.

Kindlalt fokusseeritud ülemi-
se tessituuri noodid meenutasid 
Eesti ooperi hiilgeaegu, mil teno-
rite puudus Eesti ooperile veel 
probleem polnud.

Amnerise roll on ooperis üks 
kandvamaid ja kaunemaid, samal 
ajal raskemaid. Estonia laval oli 
kaks eriilmelist Amnerist. Kui 
poolatar Agnieszka Rehlis oli 
meelas, sensuaalne ja võrgutav, 
siis eestlanna Monika-Evelin Liiv 
mõjus eelkõige ürgse ehedusega.

Rehlise puhul oli nauditav te-
ma hääle ühtlus kogu diapasoo-
nis. Polnud vahet, kas hääl kõlas 
ülemises või alumises registris, te-
ma metsosopran voolas, puudu-
sid vokaalsed karid, mida Amne-
rise partiis leidub ohtralt.

Liiv oli jõuline, tema Amneris 
brutaalsem ja hääleski kõlas roh-
kesti metalli.

Mõlema Amnerise puhul haa-
ras nende sensuaalsus, mida la-
vastaja igal moel esile tõi.

Amonasro rolli laulsid barito-
nid Jassi Zahharov ja Aare Saal.

Zahharovi karisma on feno-
menaalne. Tal tasub vaid lavale 
ilmuda, kui ta on lõviosa publi-
kust ära võlunud. Pole vahet, kas 
ta esineb ooperis, operetis, muu-
sikalis või estraadilaval, tema isik-
sus iseenesest kindlustab rolli õn-
nestumise.

Saali Amonasro mõjus klassi-
kalise ja rahulikuna. Temas oli vä-
hem kirglikkust, kuid rohkem sü-
gavust. Saal kandis partii Verdi 
muusika iseärasusi arvestades 
perfektselt ette. Verdi looming on 
Saali häälele alati sobinud.

Heas mõttes üllatas Vene-
maad ja Iisraeli esindava laulja 
Denis Sedovi Ramfis.

Sonoorset piano’t, mida Se-
dov kasutas, pole Eestis ammu 
kuulda olnud, nii oli see isegi 
lummav.

Pavlo Balakini Ramfis sobis 
tänu pahelisusele, mis Balakinil 
hästi välja tuua õnnestus, igati la-
vastaja konteksti. Vokaalselt oli 
Balakini ettekanne korrektne.

Eraldi nimetan veel Olga Zait-
sevat, kes laulis ülempreestrinna 
partiid ja kellele kõnealuses lavas-
tuses on Kuninganna nimeks pan-
dud. Ta tegi seda suure tundlik-
kusega, suutes kujundada rolli, 
mis ei jäänud märkamata.

Oleme muusikaliselt rikkad. 
“Aida” eri versioon etendub prae-
gu nii Estonias kui Vanemuises. 
Ooperisõbral tasub kindlasti mõ-
lemat lavastust vaatama minna.

Liivakarneval “Aida” rahvusooperis
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Organist Kristel Aer aitas 
lastel orelist trompetihelisid 
välja võluda. Urmas Luik

Konkursil Ümin võitis grand prix’ vanimas vanuserühmas 
võistelnud noormeeste ansambel Tühik vol2.

Liivase lava keskmes säravad Agnieszka Rehlis ja Märt Jakobson.  Rahvusooper Estonia

“Koolitunnis kõlari-
test oreli kuulamine 
ei anna kindlasti sa-
ma efekti kui siin, ki-
rikus.“ 

Kristel Aer



Muusikamoosi 
teevad           
magusaks      
orelihelid ja 
üminad


