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Lisaks sellele, et viime oo-
peri ja balleti Eesti rahvale 
koju kätte, on meile alati eri-
ti oluline noorte kaasamine. 

Rahvusooper Estonia 
on sel nädalal idavirulas-
tele lähemal kui kuna-
gi varem, andes etendu-
si siinsamas, Narvas ehk 
piltlikult öeldes − tuleb 
minna vaid ümber nurga.

TIIA LINNARD
tiia@pohjarannik.ee 

Kuhu on Ida-Virumaa kesku-
sest lähem sõita, Tallinna või 
Narva?

Mõttetu küsimus. Muidugi 
Narva.

Kus on Tšaikovski "Uinuva 
kaunitari" ja Verdi "La travia-
ta" etendustel odavamad pile-
tid, kas Tallinnas või Narvas?

Kas Narvas saab siis näha 
ballettide balletti − "Uinuvat 
kaunitari" − ja ooperite oope-
rit − "La traviatat"?

Saab jah, sest eile algas Es-
tonia ooperi- ja balletifestival 
"Narva täis muusikat".

Ja piletid on Narvas ligi 
kaks korda odavamad.

Suursündmused on ees
Viis päeva kestev ooperi- 

ja balletifestival "Narva täis 
muusikat", mis toob Ida-Virus-
se üle 200 estoonlase, avati ei-
le pidulikult Narvas Geneva 
keskuses. 

Sündmused algasid aga ju-
ba enne seda. 

Pühapäeval toimus Silla-
mäel menukas operetikontsert, 
kus lustakas kavas särasid Es-
tonia solistid Janne Ševtšen-
ko ja Rene Soom. Eilne päev 
tõi Geneva keskusesse koha-
le... Beebid! Jah, Estonia kor-
raldab  maailma suurte oope-
riteatrite eeskujul beebikont-
serte, kuhu on oodatud väike-
lapsed vanuses kuni kolm elu-
aastat.

Ooper-Kvarteti esituses kõ-

LUKSUS: "Uinuv kaunitar" ja "La traviata" tuuakse koju kätte 

Rahvusooper ja -ballett on idavirulastele 
lähemal kui kunagi varem

lasid beebikontserdil klassika-
lise muusika pärlid, mis sobi-
sid hästi nii pupsikutele esi-
mese kontserdielamuse saami-
seks kui lastevanematele nau-
timiseks.

Illuka mõisas kõlasid eile 
operetimeloodiad ja Geneva 
keskuses kava "Armastuse se-
renaad". 

Festivali suursündmused on 
aga veel ees.

Kohtumine Toomas Eduriga
Festivali krooniks on kolma-

päeval toimuv lastegala, mille 
kunstiliseks juhiks on Estonia 
dirigent ja muusik Priit Aim-
la ja kus koos estoonlastega 
musitseerivad Geneva kesku-
se laval 250 Ida-Virumaa last. 
Noored ja nende juhendajad 
on kevadest alates estoonlaste 
käe all proove teinud − nii laul-
mise, tantsimise kui pillimän-
gu õpitubades, aga ka grimmi 
ja kostüümide  meisterdamise 
töötubades − ning nüüd on aeg 
publiku ette astuda.

"Selline maakonnafestival 
on Estoniale kolmas: kaks aas-
tat tagasi olime Kuressaares 
ja neli aastat tagasi Paides," üt-
les teatrijuht Aivar Mäe. "Li-

saks sellele, et viime ooperi 
ja balleti Eesti rahvale koju 
kätte, on meile alati eriti olu-
line noorte kaasamine. Muu-
sikahuvilised noored saavad 
reaalselt aimu võimalikust tu-
levasest elukutsest ja ehk ai-
tab see neil kindlamalt otsus-
tada muusikaõpingute jätka-
mise kasuks," lisas Mäe.

Lastegala algab kell 17, 
kaks ja pool tundi hiljem toi-

Eile Narvas toimunud beebikontserdil kõlasid klassikalise muusika pärlid, mis sobisid hästi nii pupsikutele esimese kontserdiela-
muse saamiseks kui lastevanematele nautimiseks. ILJA SMIRNOV

mub sealsamas ooperi- ja bal-
letigala, kus esinevad Estonia 
solistid, koor ja orkester. 

Täna on Geneva keskus aga 
balleti päralt. Kell 14 ja kell 
19 etendub "Uinuv kaunitar" 
− Tšaikovski kauni muusika-
ga, Toomas Eduri uusredakt-
siooniga Petipa koreograafiast 
ja Inglismaa kunstniku Peter 
Docherty  fantaasiaküllase ku-
jundusega. 

Enne õhtust etendust, kell 
18 on keskuses kohtumine Ees-
ti rahvusballeti kunstilise juhi 
Toomas Eduriga.

Edasi Moskvasse
"Uinuv kaunitar" toob Nar-

va lavale Estonia balletitähed. 
Päevasel etendusel tantsivad 
peaosades Alena Shkatula ja 
Denis Klimuk, õhtul Luana Ge-
org ja Sergei Upkin. 

Mõlemat etendust dirigee-
rib Kaspar Mänd.  

Festivali lõpetab neljapäe-
val ooperite ooper − "La tra-
viata". Dirigeerib Lauri Sirp. 
Osades Kristel Pärtna, Giorda-
no Luca, Jassi Zahharov, Triin 
Ella, Juuli Lill jt.  

Enamik piirilinnas külas 
olevatest estoonlastest sõidab 
neljapäeva õhtul rongiga edasi 
Moskvasse etendusi andma.

5. novembril toi-
mub Tammiku rahvama-
jas esimene elava muu-
sika festival "Sügiska-
ver", millest oodatakse 
osa võtma kõiki muusi-
kasõpru, olenemata nen-
de maitse- ja žanrieelis-
tustest ning vanusest.

IRINA KIVISELG
irina@pohjarannik.ee

Ideega säärane konkurss kor-
raldada tuli välja Jõhvi kultuu-
ri- ja huvikeskuse ansambli-
muusika ning vokaaliõpetaja ja 
saksofonist Aare Vaher. Kõige 
väiksemate linnaelanike seas 
on ta tuntud ka populaarse nu-
kuteatri Lepatriinu artistina.

Harrastajad vajavad 
esinemisvõimalusi 

Vaheri sõnul sündis see idee 
mõned kuud tagasi. Tema sõnul 
sai suvel toimunud publikuroh-
ketel muusikaõhtutel selgeks, 
et rahvas tunneb sellistest üri-
tustest puudust. 

"Harrastusmuusikuid on 
meie regioonis palju, võima-
lusi publikule esineda aga mit-

Tammikus tuleb muusikafestival "Sügiskaver"
te eriti. Nii ma mõtlesingi, et 
võiks ka mõne sügisese kon-
kursi korraldada. Talvel toi-
mub Kohtla-Järve loomema-
jas juba üle kümne aasta muu-
sikafestival "Meid sidus muu-
sika", kevadel toob kollektii-
vid Kohtla-Järve kunstide 
kooli kokku "VabaLava", sü-
gisel aga Ida-Viru muusika-
maailmas midagi säärast ei 
toimu, seepärast peaks mida-
gi uut proovima. Idee on leid-
nud ka vallajuhtide ning Jõhvi 
kultuuri- ja huvikeskuse toe-
tuse," rääkis ta uue festivali 
sünniloost.  

Kohustuslik tingimus
Uue konkursi nimeks sai "Sü-

giskaver" ning see erineb teis-
test eelkõige selle poolest, et 
osalistel tuleb peale kahe oma 
valitud pala esitada ka üks ka-
ver kohustuslike laulude nime-
kirjast.

"Usun, et igaüks leiab sealt 
jõukohase pala ning esitab selle 
endale lähedases žanris: popp, 
džäss, rokk vms. Me ei piira ei 
ansambli liikmete arvu ega osa-
lejate vanust. Teretulnud on ka 
solistid. Žürii hindab eelkõige 
arranžeeringut, esitatava pala 
keerulisust, esituse originaal-

sust, artistlikkust ja lavakuju," 
ütles Vaher.

Žürii koosseis ei ole veel kin-
nitatud: korraldajad püüavad 
kokku saada sõltumatuid oma 
ala professionaale, et konkursil 
ei osaleks nende enda kasvandi-
kud. Juba on nõusolek saadud 
näiteks Valeri Sõrtšenkolt.

Hea saal
Aare Vaheri sõnul oli Jõhvi 

kontserdimaja saal nende vali-
tud päeval juba kinni, kuid te-
ma arvates on idee konkurss 
Tammiku rahvamajas korral-
dada väga hea.

"Seal on hubane ja suurepä-
rane saal ning aparatuurgi on 
juba olemas," rääkis ta. "Kui 
meie esimene vasikas aia ta-
ha ei lähe ja jätku saab, siis po-
le välistatud, et Tammiku saab 
selle ürituse alaliseks läbiviimi-
se kohaks. Saatsime info kon-
kursi toimumise kohta mitmes-
se linna ning loodame, et kuule-
me sel laval erisuguseid kollek-
tiive. Avaldusi võetakse vastu 
21. oktoobrini. Lähemalt saab 
konkursi tingimustega tutvuda 
internetis." 

5. novembril on Tammiku 
rahvamajja oodatud nii konkur-
sist osavõtjad kui ka publik. Aare Vaher (vasakul) koos "Sügiskaveril" osaleva ansambli Untitled muusikutega. ERAKOGU


