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Kontserdihooaeg 2020/20211
Kertu Orro SA Eesti Kontsert juhatuse liige 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid ees uuel hooajal? 

Uus hooaeg on tuleval talvel oma 80 aasta juubelit tähistava
noorusliku Eesti Kontserdi nägu. 
Ehkki praeguses olukorras on pikemate plaanide tegemine seotud
suuremate riskidega kui tavaliselt, on meil praegu kontserdihooaeg
valmis kuni 2021. aasta mai lõpuni. Eeldusega, et kõik läheb
paremuse poole ning piirangud tasapisi kaovad. Kui peaks
juhtuma, et mõningate kontsertide korraldamine osutub mingil
hetkel võimatuks, anname sellest teada siis, kui selline olukord
reaalselt tekib. Kontsertide korraldamine on pika ettevalmistusega
protsess, pole arukas juba praegu igaks juhuks mitte midagi teha.
Ehk siis - oleme Eesti Kontserdis võtnud suuna, et töötame
tavapärases planeerimistsüklis, st aasta-poolteist ette, festivalide
puhul võib ettevalmistus- ning läbirääkimisperiood olla ka kuni 3
aastat. 
Algav sügishooaeg on seotud suurte juubelitega ning on seetõttu
erandlikult kahe avakontserdiga järjestikustel õhtutel. 
Esimesel avaõhtul 24. septembril esietendub Estonia
kontserdisaalis muusikalavastus “Ringlemisi”, millega tähistame
Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva. Ettekandele tulevad
soolohäälele, koorile ja elektroonikale seatud Veljo Tormise teosed
- nii väikesed vokaaltsüklid (“Neli kildu”, “Kimbuke tähti”) kui ka
tuntud kooriteosed (“Ingerimaa õhtud”, “Pikse litaania”). Teet Kase
lavastuses on kandev roll Liisi Koiksonil ja Eesti Filharmoonia
Kammerkooril, laiendatud kõlaruumi eest hoolitsevad Sander
Mölder ja Ülo Krigul, visuaali loovad videokunstnik Taavi Varm ja
EKA tudengid, muusikajuht ja dirigent on Kaspars Putninš.
“Ringlemisi” etendub ka 25. septembril Pärnu ja 26. septembril
Vanemuise kontserdimajas. 
Hooaja teise avaõhtuga 25. septembril Estonia kontserdisaalis
tähistab Eesti Kontsert maestro Arvo Pärdi 85. sünnipäeva. Sel
puhul tuleb Eestis esiettekandele Pärdi “La Sindone” uusversioon,
mille helilooja kirjutas mõeldes konkreetselt teose ettekandjatele,
tippviiuldaja Vadini Repinile ja dirigent Andres Mustonenile.
Kontsert kujuneb koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.
Pärdi sünnipäevakontsert kantakse 24. septembril ette ka Jõhvi
kontserdimajas. 
Tänavu oma 75. aastapäeva tähistav Eesti Rahvusmeeskoor
annab oktoobris neli kontserti üle Eesti. Sellel kõlab Veljo Tormise
“Kalevala XVII runo” meeskoorile, solistidele ja rahvapillidele ning
esiettekandele tuleb Tõnu Kõrvitsa uudisteos, mis on Eesti
Kontserdi ja helilooja ühine kingitus Rahvusmeeskoorile. Kontsert
“Kalevala XVII runo” kõlab 13. oktoobril Vanemuise
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kontserdimajas, 14. oktoobril Estonia kontserdisaalis, 15. oktoobril
Pärnu ning 16. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. 
16.-23. oktoobrini toimub Tallinnas taas rahvusvaheline festival
“Klaver”, mis on juba möödunud sajandi lõpust toonud igal teisel
sügisel Eestisse kokku maailma pianistide eliidi. Tänavuse festivali
sisuliseks teljeks on Beethoveni 250 aasta juubeliga seotult tema
kõigi viie klaverikontserdi ettekanded kolmel kontserdil kolme Eesti
orkestri ning kuue Eesti tipp-pianisti soleerimisel. Sooloõhtutega
esinevad nelja eri põlvkonna superpianistid Prantsusmaalt,
Venemaalt, Lõuna-Koreast ja Itaaliast, kes toovad publikuni lisaks
Beethoveni suurteostele ka palju kaunist romantilist
klaverimuusikat. 
Oma festivali saavad ka lapsed, kui teist korda jõuab Tallinnasse
üks suurimaid laste muusikafestivale, mis toimub Euroopa 14
linnas. Lastefestival “Big Bang Tallinn” toimub 22.-23. novembrini
Kultuurikatlas, see on mõeldud eelkõige 5-13-aastastele lastele,
aga tegelikult kõigile, kes soovivad avastada muusikamaailma
mängulises võtmes. Kontserdid, etendused, töötoad,
installatsioonid - see ei ole ainult kuulamine ja vaatamine, kõikjal
saab ka ise kaasa lüüa! 
Hoolimata võimalikest riskidest on Eestisse sügisel saabumas
põhjanaabrite muusikakultuuri üks alustalasid Soome Raadio
Sümfooniaorkester, dirigent Stanislav Kotšanovski ja solist viiuldaja
Nikita Boriso-Glebsky, kavas Elgari viiulikontsert ja Rahmaninovi 3.
sümfoonia. Samuti on Eestisse oodata legendaarset
kammerorkestrit Tapiola Sinfonietta, kes on pälvinud
rahvusvahelist tunnustust eelkõige Viini klassikute teoste esitajana
ning kammerlike, ilma dirigendita kavadega, kus kunstiline
kontseptsioon pannakse paika muusikute ühiste otsuste põhjal.
Tapiola Sinfoniettat dirigeerib meil nende viimaste aastate sage
koostööpartner Risto Joost, solist on tšellist Jonathan Roozeman
ning kavas Tõnu Kõrvitsa “Thule eleegiad”, Tšaikovski “Rokokoo-
variatsioonid” ning Beethoveni 7. sümfoonia. 
Põnevatest eriprojektidest sügisel olgu veel ära märgitud ZOONi
(Austria), “PÖFFi”, Linzi muusikateatri (Austria) ja Teatro della
Tosse (Itaalia) koostöös sündiv elektrooniline ooper “Tarkovsky.
The 8th Film”. See on legendaarse režissööri Andrei Tarkovski
viimasest, tegemata jäänud filmist, teemaks inimese ümbritsemine
virtuaalreaalsuse “turvalise” kilbiga, robotite inimmaailma
integreerimine ja selle tagajärjed. Etendused on 19. ja 20.
novembril Telliskivi loomelinnakus Vabal Laval. 
Samuti ei ole praeguseks kadunud lootus, et siia saabub maailma
üks hinnatumaid löökpilliansambleid Third Coast Percussion
(USA), kelle kohta Philip Glass on öelnud: “Maailmas on palju häid
löökpilliansambleid. Ja siis on see eriline - Third Coast Percussion.
Miks nad varem minult midagi tellinud ei ole?” Philip Glassilt tellitud
teos on loomulikult ka seekord kavas, 5. detsembril Estonia
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kontserdisaalis. 
Kevadel ärajäänud kontsertidest on sügiskawa oma koha leidnud
“Entel-Tenteli” juubelikontsert ning Rein Rannapi uus soolokava,
jõulude ja aastavahetuse paiku on siin Annely Peebo koos Viini
poistekoori vilistlastest koosneva ansambliga VieVox. 
Lisaks sügishooaja siin loetletud absoluutselt mittetäielikule
kõrghetkede nimekirjale on kavas regulaarse tihedusega hulgaliselt
suuremaid ja väiksemaid kammerkontserte, uusi ja vanu
kontserdisarju. 
Kontserdisari “Liederkreis” toob publiku ette seitsmeteistkümne
helilooja vokaaltsüklid. Läbiva teemaga laulusarjadel on nii
muusikaline kui ka poeetiline väärtus - need on nagu romaanid
muusikas. Kahel kontserdil kuuleb ka tsüklite džässitöötlusi. 
Kontserdisari “Jazzical” - džässi stiilimerest oleme uude sarja
valinud klassikalise muusika seaded või klassikainterpreetide ja -
instrumentidega esituskoosseisud. See suund on hõrgu ja peene
kõlapildiga, otsides vaimukalt tasakaalu džässi ja klassika piirimail
ning sunnib tavatutele helimaastikele suundudes kaasa mõtlema. 
Kontserdisari “Rituaalid” vahendab pärimust muusika keeles ja
otsib koos muusikutega rituaalsuse ilminguid tänapäeval ning
põhjuslikke seoseid meie juurte ja igapäevase käitumise vahel. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisi ja selle järgse ajaga? 

Loomulikult oli meie planeeritud sügishooaeg just rahvusvahelises
mõttes värvikam kui praegu endale lubada saame ja planeerida
julgeme. Pandeemia tõttu on oma Euroopa turnee ära jätnud
mitmed suured tähed, kellega veel talvel olid kindlad kokkulepped.
Loodetavasti leiavad nad oma väärika koha juba järgmise hooaja
kontserdikavas. Lähtuvalt terviseameti ettekirjutustest arvestame
sügisel 50%-lise saali täituvuse nõudega ning oleme saalis esialgu
müüki pannud ainult paaritute numbritega read, mis annab
publikule võimaluse distantsi hoida. 

Kristjan Hallik ERSO direktor 
Mis ootab ees ERSO uuel hooajal? 

ERSO hooaega kokku pannes oli meil muidugi esimene küsimus,
kuidas praegusel pandeemiajärgsel perioodil kontserdielu üldse
kulgema hakkab. Soome orkestrid kuulutasid näiteks hooaja välja
vähendatud mahus ja ainult oktoobrini. Mõnes riigis on hooaeg
ehitatud üles ainult oma dirigentidele ja solistidele. Paljud orkestrid
üle maailma peavad kahjuks hooaja üldse ära jätma. 
Meie oleme praegu siiski optimistlikud ja panime kava välja.
Kevadisel karantiiniajal olime mobiilsed ja leidsime eri lahendusi.
Nüüd on samuti igaks juhuks tagavaravariandid olemas. Mängime
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näiteks ainult poole orkestriga või - nagu teevad ka mõned Soome
orkestrid - kaks nädalat ühe, kaks nädalat teise koosseisuga. Kui
vaja, asendame külalissolistid ja dirigendid oma muusikutega. Meil
on nüüd ka korduvalt kasutusel olnud ja testitud ERSO TV, millega
saame vajaduse korral kontserdid online i üle viia. 
Hetkel on ERSOl plaanis koguni paar välisesinemist, mida ei ole
veel ära öeldud - kõigepealt kontserdid jaanuaris Inglismaal, kus
oleksime esimene külalisorkester pärast koroonapandeemiat, ning
Salzburgis. 
Millised on saabuva hooaja oodatavad kõrgpunktid? 

Mitmed meie kontserdid on seotud käimasoleva Beethoveni
juubeliaastaga. Plaanis on ka Beethoveni ainsa ooperi “Fidelio”
esmavariant “Leonore”, samuti 9. sümfoonia. 
Eelmistel hooaegadel oli menukas sari “Klaverikontsert”, sel
hooajal tuleb aga sari “Viiulikontsert”. Saame kuulda mitmeid väga
huvitavaid viiuldajaid. Hooaja avakontserdil mängib Sergei
Hatšatrjan, kunagine Sibeliuse konkursi võitja. Siis meie oma
tippviiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ning jaanuaris noor täht Daniel
Lozakovich - imelapsena alustanud, nüüd juba väga küps muusik.
Samuti soleerib sarjas viimase Tšaikovski konkursi võitja, Eesti
publikule juba tuttav Sergei Dogadin. Kuulsatest keelpillisolistidest
tuleb ERSO ette veel briti tipptšellist Steven Isserlis. 
Oktoobrisse on planeeritud kontsert “Järvi ja Matsujev”. Selle
Venemaa esipianisti kavas on kolm Tšaikovski klaverikontserti.
Vähe teatud Tšaikovski 3. klaverikontserti on nüüd Venemaal
hakatud aina rohkem taaselustama ja mängima. Algselt oli plaan
minna Matsujeviga ka Moskvasse, kuid sellele pani
viiruseepideemia omad piirid. 
Siis on meil kavas kontsert “Järvi ja Rubinstein”, kus Rubinsteini 2.
klaverikontserdis soleerib Anna Šelest. Temaga on Neeme Järvil
kavas ka plaadistada Rubinsteini kõik neli klaverikontserti.
Pianistidest tuleb ERSO ette veel 2016. aastal Tallinna
rahvusvahelise pianistide konkursi võitja Anna Szalucka, kes pälvis
toona ka ERSO eriauhinna. Nüüd soleerib ta ERSO ees Manuel de
Falla teoses “Ööd Hispaania aedades”. Heameel on, et taas astub
ERSO ette Ivari Ilja. Tema eelmine kontsert, kus ta mängis
Tšaikovski 1. klaverikontserti, oli erakordselt menukas. Seekord
toob Ilja ettekandele Chopini 2. klaverikontserdi. 
Külalisdirigentidest on hooaega planeeritud mitmed ERSO
lemmikud, kellega viimastel aastatel on koostöö hästi sujunud:
Nikolai Aleksejev, Jun Märki, Joseph Swensen, Bas Wiegers ja
Giordano Bellincampi. Välisdirigentide puhul peame oluliseks, et
nad ERSOga ka nädalase perioodi jooksul head tööd teeks ja ei
tuleks ainult ühte reakontserti andma. Nimetatud dirigendid on
ERSOga väga hästi töötanud ja orkestrit edasi arendanud. 
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ERSOl on sel aastal mõttes ka üks väga põnev projekt 
Kui riigikogu kultuurikomisjonis avati ideepakkumiste voor uutele
kultuuriehitistele, andsime sinna ka oma ideeprojekti “Heliorg”.
Selleks on kaasaegne kontserdimaja, mis saaks koduks ERSOle ja
Eesti Filharmoonia Kammerkoorile. Eesti Filharmoonia
Kammerkoori töö- ja proovitingimused ei ole praegu kiita ning
samuti ei ole ERSOl oma profiilile kõige sobivamat kodu, mis oleks
hädavajalik orkestri arenguks. Välisturneed on näidanud, et ERSOl
on omadusi, mis Estonia kontserdisaali tingimustes isegi välja ei
kosta, nagu näiteks keelpillirühma ühtne, paindlik kõlapilt, mida on
välisarvustustes mitmel korral esile toodud.
Meie lahendus maja osas on võimalikult multifunktsionaalne ja
linnarahvale avatud keskus, nagu seda on näiteks Londoni South
Bank Center, kust on põhjust kogu aeg läbi astuda.
Kaubanduskeskuste tõmbejõu vastukaaluks võiks olla just selline
kultuurikeskkond, kuhu inimesed tahaks igal ajal tulla, ka suvel, kui
kontserdimajad on puhkuse tõttu suletud. 
Asukoha osas on esimene eelistus planeerida hoone Harju orgu,
kus praegu asub parkimisplats ja kus varem olid tenniseväljakud.
Praegu on see väga perspektiivne piirkond täielikus alakasutuses.
Vanalinn on muutunud liiga turistide piirkonnaks, aga nii oleks
võimalik ka vanalinna rohkem reaalset elu tuua. Samuti kujuneks
keskus kindlasti põnevaks paigaks turistidele, kus saaks
eksponeerida eesti muusika edulugu, ning muidugi koht, kuhu
saaks mugavalt kontserti kuulama tulla. 
Arvo Volmer Rahvusooper Estonia loominguiine juht ja peadirigent 
Mis ootab kuulajaid-vaatajaid ees uuel hooajal? 

Eelseisev hooaeg - saja viieteistkümnes - saab olema Estonias
erakordne: meil on plaanis tavapärasest rohkem lauluteatri
uuslavastusi, koguni neli, lisaks veel üks kontsertlavastus. Paistab,
et me justkui aimasime ette tekkivat seisakut ja sellega kaasnevat
kunstinälga, loodan ja ootan seda hooaega suure innuga. Kuna
tegemist on minu teise hooajaga teatri kunstilise juhina, on suur
osa lavastustest plaani võetud enne minu teatriga liitumist. Olen
õnnelik, et need on nimetused, mis mulle meeldivad ja mida ma
teatri jaoks vajalikuks pean. Pandeemia on ka meie balletihooaega
tihendanud: saame tervelt kolm uut balletti, kaks uuslavastust ja
ühe taasesietenduse. 
1. septembril esietendus Marina Kesleri Dmitri Šostakovitši
muusikale loodud ballett “Anna Karenina”, kunstnikutöö Reili
Evartilt. 25. septembril esietendub hooaja esimene uus ooper,
Gaetano Donizetti koomiline ooper “Don Pasquale”. Helilooja
viimane valminud ooper on naljakas ja pakub ka mõtteainet
inimeste väärtusskaala ja selle erinevate käsitluste üle. 
20. novembril esietendub ballet õhtu “Tšaikovski meistriteosed”,
sellega tähistame helilooja 180. sünniaastapäeva ja publik saab



15/11/2020 Station

https://station.ee/#33787526 6/12

esmakordselt Eestis näha Mai Murdmaa loodud balletti “6.
sümfoonia” ja George Balanchine'i “Serenaadi”. Imelised
muusikateosed, nõiduslik Balanchine'i koreograafia ja meie jaoks
veel avastamata Murdmaa teos - soovitan!!! 
Aasta lõpetab traditsiooniline Estonia ball, seekord on eeskava
teises kuues, pakume säravaimaid numbreid nii ooperi- kui
operetižanrist. 
Uue aasta esimene uuslavastus on Verdi “Trubaduur”, lavastajaks
peale rännuaastaid taas Eestis tegutsev Neeme Kuningas,
kujundus Poola-Soome kunstnikult Anna Kontekilt. “Trubaduur” on
vast Verdi meloodiarikkaim ooper, laval sedapuhku peaosades
põnevad külalisesinejad. 
5. märtsil tuleb taas lavale Delibes'i ballett “Coppelia” - Ronald
Hyndi lavastus Roberta Guidi di Bagno kunstnikutööga. 
26. märtsil esietendub esimene minu valitud teos Estonia kunstilise
juhina, see on Maurice Raveli muusikal põhinev visuaalne
muusikateatriõhtu “RaveLRavel”, mille esimeses pooles saab näha
ooperit “Laps ja lummutised” ja teises pooles tantsuetendust, mille
algpealkiri on “Hane-ema jutud”. Viimasele loob uue sisu lavastaja-
koreograaf Renate Keerd, ooperi lavastab M art Kampus ja õhtu
kunstnik-lavastaja on Liina Keevallik. Loodame omavahel segamini
ajada visuaalse, tantsu- ja lauluteatri ning üldse põhjustada
suurema žanrilise segaduse. 
Hooaja viimaseks uuslavastuseks on opereti suurkuju Franz Lehäri
“Lõbus lesk”; autori sünnist möödus käesoleval aastal 150 aastat.
“Lõbus lesk” on armastatumaid teoseid oma žanris, pakume seda
brasiiliapärases vormis, lavastaja ja kunstnik Andre Heller-Lopes ja
Renato Theobald on mõlemad pärit samba-maalt. 

Millised on saabuva hooaja oodatavad kõrgpunktid? 

115. hooaja eksklusiivsed kõrgpunktid on kahtlemata meie
eriproduktsioonid - vaid kord-kaks toimuvad kontserdid. Alustasime
juba 29. augustil Tartus ja 30. augustil Tallinnas “Vana Tallinna
galaga” külalisteks Ain Anger, Mirjam Mesak ja Juhan Tralla, lisaks
meie oma lauljad ja instrumentalistid. 
17. oktoobril toimub Eesti muusikaja teatriakadeemia võrratus uues
saalis RO Estonia orkestri sümfooniakontsert, solist Chopini e-moll
klaverikontserdis on Ivari Ilja, kavas veel Mozart ja Tubin.
Kontserdiga meenutame varalahkunud säravat dirigenti Peeter
Liljed, kelle sünnist möödub sel nädalal 70 aastat. Hingedepäeva
puhul esitavad Estonia poistekoori poisid ja mehed 1. novembril
Jaani kirikus Gabriel Faure reekviemi, dirigeerib Hirvo Surva. RO
Estonia iga-aastane kontsert-jõulutervitus toimub tänavu Jaani
kirikus 17. detsembril. Sellega teeme kummarduse klassikalise
muusika suurkujule Ludwig van Beethovenile tema 250.
sünniaastapäeval, kõlab missa C-duur. Imeliku kokkusattumusena
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- jälle 17. kuupäeval, aga juba jaanuaris 2021 - toimub Estonia
kontserdisaalis pandeemia tõttu edasi lükkunud sümfooniakontsert,
millega alustame Jean Sibeliuse sümfooniate esitamise sarjaja
koostöös Estonia seltsi koori ning Estonia poistekooriga toome
ettekandele ka Carl Orffi “Carmina Burana”. 
Ainult kaks korda, 11. ja 13. veebruaril, etendub Mozarti ooper
“Idomeneo, Kreeta kuningas”. Mozarti abikaasa Constanze Mozarti
meenutuste kohaselt pidas helilooja seda teost üheks oma
õnnestunumaks. Kuulakem-vaadakem kontsertlavastust Risto
Joosti juhatusel ja Veiko Tubina lavastuses. 
Ooperietendustest tooksin esile uuslavastuse “RavehRavel”,
Puccini ooperi “Tütarlaps kuldsest läänest” ja Wagneri
“Tannhäuseri”, Gounod' “Romeo ja Julia” ja “Fausti”, Mozarti
“Figaro pulma” ja Tambergi “Cyrano de Bergeraci”, kindlasti saab
olema nauditav “Trubaduur”, ja ausalt öeldes pean tunnistama, et
mulle meeldivad üsna võrdselt kõik meie lavastused, seega pole
minu eelpool toodud nimekirjal mingit õiget kaalu. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisiga? 

Ei mingeid, loodame, et saame pakkuda oma sõpradele ja
kuulajatele-vaatajatele täisnaudingut. Loomulikult lähtume etendusi
ja kontserte andes kehtivast seadusandlusest ja terviseameti
nõuetest ning anname endast parima, et publik ja esinejad saaksid
end tunda turvaliselt ja kaitstult. Ootame eesriide avanemist väga
ja hoiame pöidlaid, et inimesed oleksid hoolivad ja üksteise suhtes
tähelepanelikud, nii et saaksime kõik koos osa etenduses
osalemise pingest ja põnevusest, ükskõik kummal pool rampi me
ei viibiks. 

Risto Joost Vanemuise teatri muusikajuht ja dirigent 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid ees uuel hooajal? 

Vanemuise teatri muusikaosakond pakub uuel hooajal nii
püsirepertuaaris olevat kvaliteetset klassikat kui ka uuslavastusi,
milledest esimene on Gaetano Donizetti ooper “Linda di
Chamounix” (esietendus 13. märtsil) ja teine Ardo Ran Varrese
ooper “Põrgupõhja uus Vanapagan” A. H. Tammsaare
samanimelise romaani ainetel (esietendus 14. mail). Varasemast
on repertuaaris edasi ooperid Puccini “Madama Butterfly”,
Tšaikovski “Jevgeni Onegin”, Bizet' “Carmen” ja ballettidest
Prokofjevi “Romeo ja Julia”. 28. novembril esietendub muusikal
“Nunnad hoos”, mille muusikaline juht on Taavi Kull. 
Lisaks on meil eriilmelised hooaja ava- ja lõppkontserdid,
traditsiooniks saanud jõulukontsert ja “Memory” kontserdisari
Martin Sildose juhatusel ning kontsertetendus “Eesti ballaadid”
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erinevates Eesti linnades, dirigent Risto Joost, lavastaja Mare
Tommingas. 
Saabuva hooaja kõrgpunktideks on iga etendus, mida Vanemuises
näha saab, aga loomulikult on uuslavastustel oluline kaal kogu
hooaja lõikes. Lisaks veel kontsertmuusika Vanemuise
muusikakollektiivide esituses, mida kuuleb erinevatel lavadel üle
Eesti. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisiga? 

Kuna koroonakriis sai alguse lõppenud hooaja viimasel
kolmandikul, siis algava hooaja planeerimist mõjutas see päris
tugevalt. On nii esietendusi, mis lükkusid uude hooaega, kui ka
repertuaaris olnud tükke, mida mängitakse nüüd teistsuguses
proportsioonis. Kahjuks kõiki ärajäänud sündmusi edasi lükata
polnud võimalik, osad lihtsalt jäidki ära. 
Kõikide nende plaanide taustal eksisteerib samal ajal suur
teadmatus - kas me saame hooajaga alustada, palju publikut
teatrisse lubatakse ja kas publik ikka tuleb. 
Õnneks on mõningad suvised kultuuriüritused näidanud, et teatri-
ja muusikahuvi pole inimestes kadunud, nii et lootust on. 

Margit Tohver -Aints Tallinna Filharmoonia direktor 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid ees uuel hooajal? 

Uue hooaja kavast leiame kõigepealt kontserte, mis lõppenud
hooajal eriolukorra tõttu ära jäid. 2020. aasta Euroopa varajase
muusika päevale pühendatud kontserdid toimuvad 2021. aasta 19.
märtsil Hiiumaal ja 20. märtsil Tallinnas EMTA suures saalis.
Tallinna Kammerorkestri ees on soleeriv dirigent Peter Spissky,
kellega orkestril on tekkinud suurepärane koostöö. Tallinna
Filharmoonia džässiklubi Taff Club kevadhooajal ära jäänud
kontserdid toimuvad samuti sügisel. Esineb Mingo Rajandi kvartett,
rahvusvahelisel muusikapäeval astub lavale klubi kunstiline juht
Raivo Tafenau koos Silver Laasiga, keda laiem üldsus tunneb
ansambli Traffic karismaatilise liidrina jpt. Nii et publikul ei tule
kurvastada kevadel ära jäänud sündmuste pärast. 
21. novembril toimub Mustpeade maja Valges saalis väga eriline
kontsert. Tähistame orkestri esimese külalisdirigendi Juha
Kangase 75. sünnipäeva. Juha Kangase moto ei ole kunagi
olnudkäia juhatamas võimalikult paljusid orkestreid, vaid pigem
esitada muusikat, mille kvaliteedis ta on absoluutselt veendunud.
Kontserdil kõlavad Mozart, Händel, Tüür, Vasks ja Nordgren.
Kangas on olnud TKO peadirigent aastatel 1995-1996 ja kunstiline
nõustaja aastatel 2001-2003. Ta on leidnud võtme orkestri
südamesse ja tema dirigeeritud kontsertidel on alati tunda suurt
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dirigendi ja orkestri vahelist harmooniat. 
Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistab Tallinna Filharmoonia
detsembris suurejooneliste “Missa solemnise” ettekannetega
Tartus ja Tallinnas. Kontserte dirigeerib kunstiline juht Tõnu
Kaljuste ja TKO esineb koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. 
Rõõm on tõdeda, et Tõnu Kaljuste kunstilise juhtimise all on
Tallinna Filharmoonia väga kiiresti laiendanud oma
kontserdikorralduse regionaalset raadiust. Ka lõppenud suvel
toimus väga edukas TKO kontsertturnee “Saabumissümfoonia”,
mille käigus esineti Toris, Lihulas, Hageris, Kambjas, Otepääl,
Paides, Kuressaares, Rakveres ja Tallinnas. Rõõm on tõdeda, et
orkestrimuusika huvilist publikut on Eestis palju ja et meil on heas
seisukorras kirikud, mida saab kontserdisaalidena kasutada. 

Kuidas on hooaeg üles ehitatud ja struktureeritud? 

Tallinna Kammerorkester on alati oodatud koostööpartner ja ka
uuel hooajal on meie tegevus jaotatud omakorralduslike
kontsertide ja osalemiste vahel teiste korraldajate projektides.
Jätkub koostöö “Pärdi päevade”, Eesti Kontserdi, Kymi
Sinfoniettaga ja näiteks 26. septembril toimub koostöös Naantali
muusikafestivaliga kontsert Pärdi keskuses. Orkester on esinenud
mitmeid kordi Soomes Naantali festivalil, pidime seda tegema ka
2020. aasta suvel, aga praegusel hetkel on osalemine edasi
lükatud aastasse 2021. Selles valguses on eriti tore, et saame
kokku Eestis. 
Jätkame eelmisel aastal Tõnu Kaljuste algatatud uute
kontserdisarjadega “Kõrvaring” ja “Oreli maagia”. Esimeses neist
intrigeerime publikut otsima peavoolust laiemaid
kuulamiskogemusi ning esitame väärt muusikat, mida Eestis on
vähe või pole üldse ette kantud. Juba oktoobri alguses Olari Eltsi
dirigeerimisel toimuva kontserdi keskne teos on Richard Straussi
“Metamorfoosid” ning kuulda saab ka Ameerika helilooja Jay
Schwartzi loomingut. 
Taff Club jätkab sarjaga “Persona”, kus sellel korral on fookuses
soome päritolu trummar Petteri Hasa. Petteri on väga aktiivselt
osalenud eesti muusikaelus ning on igati väärt esile tõstmist. 

Millised on saabuva hooaja oodatavad kõrgpunktid? 

Meie jaoks on iga kontsert selle toimumise hetkel kõrgpunkt.
Samas, orkestri elus tõusevad esile kindlasti välisesinemised,
millest mitmed on hetkel edasi lükatud. Oleme hetkel lootusrikkad,
et saame osaleda koos peadirigent Tõnu Kaljustega esmakordselt
toimuval Balti riikide kammerorkestrite festivalil 13. novembril
Vilniuses. Kavas on Tüür, Pärt ja Hindemith. 
2020. aasta aprillis jäi meil ära James MacMillani ooperi
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“Clemency” salvestus ning loodame selle ellu viia 2021. aasta
aprillis. Plaadistada maailma juhtiva klassikalise muusika helilooja
loomingut, kus ta ise ka salvestust juhatab, on kindlasti üks hooaja
tipphetki. 
2021. aasta suvel esietendub Tallinna Kammerorkestri, Eesti
Filharmoonia Kammerkoori ja “Nargenfestivali” koostöös Veljo
Tormise ja Rasmus Puuri ooper “Mere keskel on mees”. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisi ja selle järgse ajaga? 

Rahvusvahelise koostöö planeerimisel on palju ebamäärasust ja
kahjuks COVID-19 pandeemia jätkuva ohu korral kestab selline
olukord edasi. Oleme pidanud plaane ümber tegema, projekte
edasi lükkama, aga rõõm on tõdeda, et kui oli võimalik taas
korraldada publikuga kontserte, siis saalid täitusid kiiresti. 
Indrek Umberg Eesti Rahvusmeeskoori direktor 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid uuel hooajal? 

Augustis tähistasime Tormise 90. sünniaastapäeva - 7. augustil
tema sünnikodus Kõrveaial ja 8. augustil suurkontserdil Viljandis,
järgnesid kontserdid kavaga “Tasase maa laul” mitmel pool Eestis.
Tormise tähtpäevale on pühendatud ka kontserdid 13.-16. oktoobril
neljas Eesti Kontserdi kontserdimajas, kus tulevad ettekandele
Tormise “Kalevala XVII runo” ja Tõnu Kõrvitsa uudisteos. 
Novembris pühendame tähelepanu noortele, andes kümmekond
koolikontserti, kuu lõpus esitame Niguliste kirikus Armeenia
helilooja Komitase liturgia “Patarag” täisversiooni ning esineme
Ida-Virumaa festivali raames Kohtla-Järvel. 
Beethoveni sünniaastapäeva tähistame detsembris koos ERSOga.
RAMi traditsioonilised jõulukontserdid toimuvad Tartus, Viljandis ja
Tallinnas (vastavalt 20., 22. ja 23. detsembril) ning sisaldavad muu
hulgas Norra helilooja Henrik Odegaardi suurvormi orelile ja
meeskoorile Eesti esiettekannet. RAM teeb kaasa ka Eesti
Kontserdi uusaastakontsertidel. 
Järgmise aasta tähtsündmustest esimene on 9. jaanuaril toimuv
kontsert Ester Mägi 99. sünnipäeva puhul. Märtsis kõlab Tartus ja
Tallinnas uue muusika kava, aprillis Verdi reekviem ja mai alguses
Riho-Esko Maimetsa meeskoori-suurvormi esiettekanne. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisi ja selle järgse ajaga? 

Koroonakriis avaldas meie tegevusele kahtlemata tugevat mõju,
mis kestab siiani. Ärajäänud kontsertidest on väga kahju, eriti pikalt
ette valmistatud programmist Norra koorivõluri Grete Pederseni
juhatusel, mis pidi toimuma märtsis. Paljude kavade puhul oleme
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küll saavutanud kokkuleppe viia need ellu järgnevatel hooaegadel.
Väga olulisi esinemisi jäi ära väljaspool Eestit, nende seas kontsert
Bayreuthi Wagneri festivalil, Šostakovitši 13. sümfoonia ettekanne
Hamburgi Elbphilharmonie saalis Kent Nagano dirigeerimisel,
turnee Hiinas ja kontserdid Poolas. Mainitud projektid on praegu
edasi lükatud, aga loodame need tulevikus ikkagi ellu viia. 

Esper Linnamägi Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid ees uuel hooajal? 

Hooaja alguses tähistame Arvo Pärdi 85. sünnipäeva ja Veljo
Tormise 90. sünniaastapäeva. Samuti esitame Tõnu Kõrvitsa teost
“Sei la luce e il mattino” koos Tallinna Kammerorkestri ja Risto
Joostiga (sama teos peaks kohe-kohe ilmuma ka plaadifirma
Ondine märgi all). Hooaja kestel esineme korduvalt TKO ja
ERSOga, esitades Mozarti, Beethoveni ja MacMillani teoseid. 
EFK juures viimast hooaega alustav peadirigent Kaspars Putninš
toob kuulajateni kava, mis pakub Tormise loomingut veidi
teistsuguses võtmes. Kevadel plaanime esineda tema juhatusel
Saksamaal kavaga, kus Pärdi looming on põimitud
renessansiajastu muusikaga. Sinna kutsuti meid tänu varasemale
õnnestunud koostööle esinema ka koos Bielefeldi filharmoonikute
ja dirigent Alexander Kalajdziciga. 
Kontserdid tulevad veel Rahmaninovi suurteosega “Püha
Johannes Kuldsuu liturgia”, mille plaadifirma BIS palvel ka
salvestame. Hooaja lõpus pakume koos Kaspars Putninšiga välja
üllatusliku kava Guo Venjingi, Jonathan Harvey, Robert Schumanni
ning Toshio Hosokawa budistliku suunitlusega muusikast. 

Millised on saabuva hooaja oodatavad kõrgpunktid? 

Iga kontsert on omamoodi tipphetk. Kahtlemata kuuluvad väga
eriliste hetkede hulka kontserdid “Pärdi päevadel”, kus saab kuulda
nii meistri enda kui teiste heliloojate loomingut. Samuti ootame
põnevusega septembris etenduvat muusikalavastust “Ringlemisi”
Veljo Tormise loominguga. Uudset lähenemist pakub nii Teet Kase
lavastus kui ka muusika, kus kõlaruumi laiendavad Sander Mölder
ja Ülo Krigul. 
Tiheda kontserdikevade lõpus toome koos TKOga kuulajateni
Tõnu Kõrvitsa uue teose ning hooaja lõpetame ooperimaailmas
prestiižsel Aix-en-Provence'i festivalil, kuhu meid on kutsutud
osalema Kaija Saariaho uue ooperi “Innocence” esiettekandele.
Libreto on muide kirjutanud Sofi Oksanen, juhatab Susanna
Mälkki. Samal festivalil on meil au teha Wagneri ooperi “Tristan ja
Isolde” etendustel esmakordselt koostööd muusikamaailma ühe
tippdirigendi Simon Rattle'iga. 
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Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisi ja selle järgse ajaga? 

Praegu on veel raske öelda, milline saab olema algav hooaeg
etenduskunstides. Kevadel jõudsime punkti, kus peaaegu kõik
välisturneed ja mastaapsed koostööprojektid Aasiast kuni USAni
tühistati või lükati edasi. See on sundinud plaane ümber tegema,
kuid huvitavaid projekte on palju. Oleme õnnelikud, et saame anda
rohkem kontserte Eesti publikule ning pöörata tähelepanu noortele
ja haridusprojektidele. Samuti pühendame rohkem aega pikalt
oodanud salvestuste teostamisele. 
Kirke Karja Eesti Jazzliidu esimees 
Millised kontserdid ootavad kuulajaid ees uuel hooajal? 

MTÜ Eesti Jazzliidul on missioon edendada originaalmuusika
esitamist ning sellest lähtuvalt on meie programmis palju n-ö
autorikontserte. Sel sügisel on esinemas tavapärasest rohkem
kodumaiseid artiste. Lisaks lükkusid mitmete kevadesse
planeeritud kollektiivide kontserdid sügisesse. 

Kuidas on hooaeg üles ehitatud ja struktureeritud? 

Septembris alustame traditsioonilise hooaja avakontserdiga,
millega kaasneb tavapärasest suurem produktsioon ning
pidulildcus. Kõikides Eesti jazziklubides toimuvad kontserdid teatud
regulaarsusega, mis parasjagu vastavas kohas publikule sobiv
tundub. 

Millised on saabuva hooaja oodatavad kõrgpunktid? 

Ootan väga Maria Faust “Sacrum Facere” kontserte septembri
alguses: ansambel esitleb uut albumit, mis on minu arvates
vaimustav. Üks eriline sündmus on veel Johannes Laasi ansambli
kontsert, mis toimub oktoobris koostöös Viljandi kitarrifestivaliga. 

Milliseid piiranguid või takistusi on uue hooaja koostamisel
tekkinud seoses koroonakriisi ja selle järgse ajaga? 

Mõned rahvusvahelised koostööprojektid on lükatud 2021.
aastasse. Usun, et see on mõistlik samm, kuna nendega
kaasnevad suured rahalised riskid. Praeguse seisuga ootame
muusikuid Itaaliast ning Prantsusmaalt, kuid muidugi oleme valmis
ootamatusteks ning võimalusel leiame kohaliku asenduses ineja.  
  


