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Ooperite ooper jõuab
Paidesse parimas koosseisus
Kultuurikeskuse direktor Ülle
Müller kinnitas, et Rahvusooper
Estonia on käinud majas varemgi, esitusele on tulnud muusikale,
operette, balletti ja ooperiaariaid,
kuid täispikka ooperit pole siinmail varem kuuldud-nähtud.
«La Traviata» on vallutanud
publikut kõikjal maailmas juba selle valmimisest alates. Ka
Estonias on «La Traviata» üks
enim lavastatud oopereid, millele pealtvaatajad on pea sajandi jooksul aplodeerinud seitsmel
esietendusel. Nii on kirjas ooperi
tutvustuses. Lisaks Estonia solistidele on etendustes kaasa teinud
paljud tuntud külalisesinejad.
Meespeaosatäitjat Germonti
mängib Paideski Rauno Elp, kelle ütlust mööda on Paide-etendus
omamoodi juubel, sest «La Traviata» on Estonia mängukavas
olnud 1997. aasta detsembrist.
Elp sõnas, et Germonti roll
pole teda 20 aasta jooksul veel
ära tüüdanud. «Kaunis muusika
on see, mis lummab, ka lugu on
kergesti mõistetav,» põhjendas ta.
Just nendel põhjustel on «La
Traviata» kahtlemata üks sobilikemaid oopereid neile, kel kokkupuude ooperiga üldse puudub.
Sama meelt on ka Rahvusooperi
Estonia peadirektor Aivar Mäe.
«Oleme välja pannud Paidesse
ülihea koosseisu, kindlasti saavad kohale tulnud kuulata ooperite ooperit, kus iga aaria on hitt
ja kus peaosatäitjate keemia on
selline, milles pole midagi võltsi,» lausus ta.
Rauno Elp loodab väga, et esimest korda ooperis olijad näevad
ja kuulevad Paides seda, mille
järele nad tulevad. «Tahaks rõõmustada Paide rahvast,» sõnas ta.
Aivar Mäe hinnangul eristub
Paide publik teistest rahvusooperi nii-öelda tõmbekeskustest oma
soojuse ja vahetusega. «Mitte
kuskil ei tohi mütsiga lüüa, aga
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Rahvusooperi Estonia parim koosseis ja ooperite
ooperiks nimetatud Giuseppe Verdi «La Traviata»
– selline ongi reede õhtu, mil päris esimest korda
näeb publik Paide kultuurikeskuses ooperit.

Jõulud kõige
pisematele
Võttes eeskuju maailma suurtest ooperiteatritest, korraldab
Rahvusooper Estonia beebikontserte, kuhu on oodatud
väikelapsed vanuses kuni
kolm aastat. Samas võivad kuulama tulla ka vanemad lapsed.
Ooper-Kvarteti esituses
kuuleb klassikalise muusika pärle, mis sobivad hästi
nii beebidele esimese kontserdielamuse saamiseks kui
ka lastevanematele nautimiseks. Avatud on kohvik.
15. detsembri hommikul
kell kümme algaval kontserdil kõige pisematele kuuleb
muu hulgas paljusid tuttavaid meloodiaid, näiteks
«Püha öö, õnnistud öö»,
«Aisakell, aisakell» ja «Me
soovime rõõmsaid jõule».
Toolidel paigal istuma ei
pea: kammersaali põrandale
on laotatud Estonia meistrite
tehtud ülisuur muusikateatriteemaline tegelustekk, mille peal vanemad võivad pikutada ja mudilased mängida.

veel vähem Paides. Seal on väga
tark publik,» ütles ta. Seda enam
tunneb Mäe rõõmu, et suursündmused, nagu klassikalise balleti
toomine ja nüüd ka täispikk ooper,
on leidnud sooja vastuvõtu ja saalis on vaid üksikuid vabu kohti.
Kuigi Paides elab palju vähem
inimesi kui Tartus, Pärnus või Jõhvis, on kuus-seitse aastat aktiivset
tegevust toonud kohale väga palju
pealtvaatajaid. Mäe andmeil on
Paides umbes 70 000 külastajat
aastas. «See on ligi kümme Paide
linna täit inimesi, mida on ikka
väga palju,» märkis ta.

Selleks et «La Traviata»
itaaliakeelne sõnum oleks
arusaadav, toob Rahvusooper Estonia Paidesse ka
tõlkemasina, nii et muusikasse tõlgitud tekst on näha subtiitritena.
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«LA TRAVIATA»
Giuseppe Verdi ooper kolmes vaatuses
Paide kultuurikeskuses 15. detsembril
Lavastusmeeskond
Dirigendid: Vello Pähn, Jüri Alperten,
Risto Joost
Lavastaja: Neeme Kuningas
Kunstnik: Anna Kontek (Soome)
Valguskunstnik: Esko Suhonen (Soome)

Lõviklubi ulatas noortele jalgpalluritele abikäe
ANNE PÕDER

L

aupäeval Paide E-Piima spordihallis peetud «Paide Cup 2017»
jalgpallivõistlusel
andsid Lions klubi Paide Bastioni esindajad noortele jalgpalluritele üle 50 paari jalgpallijalatseid, mille olid saatnud nende
klubikaaslased Norrast.
Lions klubi liige Raivo Raja
ütles, et Eesti ja Norra Lions klubide koostöö on olnud aastaid
väga hea. Et tänavu tähistavad
lõviklubid üle ilma organisatsiooni 100. aastapäeva, saatsid
Norra klubide liikmed meie
noorsportlastele toetusena arvestatava koguse jalgpallisaapaid. «LC Paide Bastion klubile
eraldati 50 paari jalanõusid,»
täpsustas Raja.
Klubi andis jalatsid kätte
pühapäeval jalgpallitreener
Viktor Metsa kasvandike osavõtul peetud «Paide Cup 2017»
võistlusel. Karpide kaantel
ilutses Lions klubi logo ja kõikidesse karpidesse oli lisatud
kiri. Kirjad valmistas ette Paide
lõviklubi president Aarne Krass,
kes koos klubi teiste liikmetega
kingituse ka edastas. 50 paari

Lõviklubi Paide Bastioni president Aarne Krass (vasakul) annab jalgpallitreener Viktor
Metsale ja Paide valla koolile
kätte norralaste kingitud 50
paari uusi jalgpallijalatseid.
MAARIT NÕMM

jaguneb sõbralikud Paide valla
kooli ja jalgpallitreener Viktor
Metsa vahel.
Viktor Mets ütles, et kingitusena saadud jalatsite üle on
tal hea meel ning kõik paarid
jagab ta jalgpalluritele laiali.

«Ehkki algselt andsin valiku
numbritest, mida poistele vaja läheks, peavad nooremad
seekord siiski ilma jääma,
sest saadetud valikus on
valdavalt suured suurused,»
selgitas ta.

Metsa täpsustas, et 37 ja 38
suurust on vaid paar paari. Suurem osa jalatseid on suuruses
40–43, mis tähendab, et nende
kandjaks sobivad noormehed
või täiskasvanud. «Aga seisma
ei jää ükski paar, seda võin lubada,» lisas ta.
Saadetud jalatsid olid Metsa
ütlust mööda uhiuued Nike mudelid, mille hind jääb poes 50 ja
100 euro vahele.
Paide valla kooli majandusjuhataja Pille Saviste ütles, et
ka nende antud nimekirjas oli
väikseid numbreid rohkem,
kuid saadud portsust on vaid
mõni paar number 38, suurem
osa kannab numbrit 40 kuni 43.
Saviste märkis, et jalgpallijalatsid ei pruugi number numbrile vastata, sest need tunduvad
suurele suurusele vaatamata
sobivat oluliselt väiksemale
jalale. «Eks me proovi koolis,
kellele need jalgpallihuvilistest
jalga lähevad, ja nendele annamegi,» lisas ta.
Saviste sõnas, et nende kooli õpilased mängivad usinalt
jalgpalli ja tingimused selleks
on olemas, seega leiavad spetsiaalsed spordijalatsid kindlalt
kasutust.

Osades
Elena Bražnik – Violetta
Rauno Elp – Germont
Helen Lokuta – Flora
Juuli Lill – Annina
Igor Morozov – Alfredo

Doonorid said
teha jõulueelset heategu

P

õhja-Eesti regionaalhaigla
verekeskus
alustas juba kolmandat aastat jõulukuul
Eestimaa südames Paides üritust
«Eesti süda kingib elu». Järvalasi oodati verd loovutama esmaspäeval ja teisipäeval Paide
kultuurikeskusse, kus doonoreid
võttis vastu rikkalikum jõululaud, oli õnneloos ning meeleolukaid auhindu ja üllatusi.
Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Urve Pals-Valdna ütles, et kui aasta tagasi külastas üritust «Eesti süda kingib
elu» kahel päeval 197 järvalast,
kellest 171-l lõppes külaskäik
eduka vereloovutusega, siis tänavu oli järvalastest doonoreid
pisut vähem: kahel päeval 141,
kellel tervislik seisund lubas verd
loovutada 122 doonoril.
Doonoripäevadel käib palju
inimesi ja ka Paide linnapea Priit
Värk kutsus kõiki Järvamaa inimesi heategu tegema. «Paide on
alati silma paistnud lahkete vereannetajate poolest, nii et väärime hästi südamelinna nime,»
ütles ta. (JT)

