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Muusikauudiseid eestist
Veljo Tormise fondi stipendium Rasmus  Puurile 

7. augustil, Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale pühendatud
üritusel helilooja sünnitalus Kõrveaial anti üle Eesti rahvuskultuuri
fondi juurde kuuluva Veljo Tormise fondi 2020. aasta stipendium,
selle pälvis Rasmus Puur. Fondi halduskogu esimees Aarne
Saluveer sõnas, et Rasmus Puuri looming järgib neid põhimõtteid,
mida Veljo Tormis fondi asutades silmas pidas. Rasmus Puur
Lõpetas hiljuti Tormise pooleli jäänud ooperi "Mere keskel on
mees", mille alusmaterjaliks on Eino Leino näidend Talli", libreto
autor on Sakari Puurunen. Ooper peaks esiettekandele tulema
2021. aastal. 
Veljo Tormise fond loodi Eesti rahvuskultuuri fondi juurde Veljo
Tormise ja Eesti kooriühingu aLgatusel 2000, aastal eesmärgiga
väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut. Veljo Tormise
fondist eraldatakse stipendiume noorte laulu- ja tantsupeo aastatel
ja Veljo Tormise juubeliaastateltema sünnipäeval7. augustil. Varem
on Tormise stipendiumid pälvinud isikupärase stiili ja kaasaegse
rahvusliku helikeele kasutamise eest heliloojad Ester Mägi (2004),
Urmas Sisask (2006), Piret Rips-Laul (2009), Pärt Uusberg (2011)
ja Tauno Aints (2017). 
Rasmus Puur (s 1991) lõpetas 2014. aastal Eesti muusika- ja
teatriakadeemia cum laude kompositsiooni erialal (juh Tõnu Kõrvits
ja Rene Eespere), lisaks õppis ta dirigeerimist Tõnu Kaljuste
juures. Ta oli 2017. aasta noorte ja 2019. aasta üldlaulupeo
dirigent, 2017. aasta noorte laulupeo “Noored juured" ideekavandi
üks autor ning samal aastal toimunud noorte tantsupeo võiduidee
“Koitja Hämarik" osaline. 2017. aastal jõudis rahvusooperis Estonia
lavale tema debüütooper “PiLvede värvid". 2017. aasta kevadel
esietendus Kultuurikatlas tema tänapäeva noorte tunnete ja mõtete
üle arutlev kooriteos "Kord annan end päriselt ära". Puur on
dirigendina muusikat plaadistanud peamiselt enda loodud
noorteorkestriga Reaalmažoor. Temalt on ilmunud kaks
autoriplaati: “Hetked" ja "Sipsik". 

Laulu- ja tantsupeo seadus ja kollektiivijuhtide PALGAD 
Laulu- ja tantsupeo tuleviku kindlustamiseks hakati ette valmistada
laülu- ja tantsupeo seaduse eelnõu. "Valitsus on mõistnud, et meie
laulu- ja tantsupidude liikumise elujõu seisukohast on praegused
otsused määrava iseloomuga," sõnas kultuuriminister Tõnis Lukas.
Praegu on oma seadus olemas rahvusooperil ja
rahvusringhäälingul. 
Endise kultuuri- ja justiitsministri Rein Langi meelestei pea kõigel,
mida riik toetab, olema ka oma seadus. Tema sõnultähendaks
laulu- ja tantsupeo seadus, et see poleks enam vabade inimeste
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vaba pidu. See peaks olema valdkond, kuhu riik sekkub võimalikult
vähe, ainulttoetamise kaudu. 
Ühtlasi kiitis valitsus heaks lauluja tantsupeo liikumises osalevate
kollektiivide juhtide palgatoetuse ettepaneku. Tõnis Lukas
rõõmustas, et laulu- ja tantsupeo traditsiooni kestvus on valitsuse
jaoks prioriteet ning soovib toetusmeetme kaudu hakata raha
eraldama juba tulevast, 2021. aastast. Kavandatav toetus peab
laulu- ja tantsupidude liikumises osalevate kollektiivide
juhendajatele tagama stabiilse sissetuleku, mis on võrdne riikliku
kultuuritöötaja palgaga. Ettepaneku kohaselt makstakse toetust
kollektiivi juhendaja tööandjale, kellel on kollektiivi juhendajaga
sõlmitud tööleping. Tööandja peab kandma vähemalt 5 0 %
juhendaja tööjõukuludest koos maksudega. 
Koorijuhtide liidu esinaise Heli Jürgensoni sõnul on selle teemaga
tegeldud aastaid ja toetus aitab luua korda nende eriala tööturul.
“Kui riik paneb õla alla, siis me suudame töökohad ja -lepingud
juriidiliselt korrektselt vormistada, nii et riigimaksud saavad
makstud ning inimestele jääb palgaraha ka." 
Jürgenson märkis, et samas käivad kultuuriministeeriumi meetme
juurde väga selged nõudmised ja kitsendused. “Kollektiiv peab
olema juriidilise katusega ja Eesti koorijuhtide Liit on palju aastaid
välja andnud kutsetunnistusi. Nendesse suhtumine on olnud aga
leige, sest seda pole olnud kellelegi esitada. Aga ma olen viimasel
ajal näinud dirigentide huvi tõusu selle vastu, sest ilma selleta
meetmest abi ei saa. Koroonaperiood näitaski meie eriala
haavatavust. Kuivõrd suur osa Eesti kollektiivijuhtidest töötab
käsunduslepinguga, siis kultuurisfääris tõmmati märtsis nende
puhulesimesena pidurit ja inimesed lihtsalt jäid tööta." 
Jürgenson loodab, et inimesed, kellega noorte laulupeole 2021.
aastal minna, on olemas ja täie jõu juures. Samas tõi ta välja, et
Eesti muusika- ja teatriakadeemias on koorijuhtimise üliõpilaste arv
vähenenud, kuigi sel aastal oli näha kasvu muusikapedagoogika
pool. "Me teame, et 6 0 % kolleegidest on tegelikult
muusikaõpetajad ja 6 0 % meie kooridest on koolikoorid, nii et seal
osakonnas oli vastuvõetute arv isegi rõõmustav, aga koorijuhtimise
osakonnas oli väike ning see tegelikult ongi nende pikkade aastate
tegemata töö ja segase olukorra tagajärg." 

Kultuurivaldkonna kriisi-PAKETIST TOETUSE SAAJATE RIIMG
LAIENEB 
Kultuuriministeerium kuulutab lähiajal välja kriisipaketi lisavoorud.
Neist üks puudutab kindlasti rahvakultuurivaldkonda. Samuti
tahetakse lisatuge pakkuda muusika suursündmuste korraldajatele
ja olla toeks meie filmindusele, kirjutab kultuuriminister Tõnis
Lukas. 
Taas pead tõstev COVID-19 pandeemia teeb kultuuri- ja
spordikorraldajad murelikuks. Kevadine kogemus, mil korraga
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lakkasid üleöö toimimast paljude sektorite väärtusahelad, on veel
väga värske. Kultuuriministeeriumi kriisipaketi suurus kultuuri- ja
spordiasutuste töö jätkamise ning sündmuste toimumise
kindlustamiseks oli 25 miljonit eurot. Nõnda püüti tagada
kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikkuse katta nende
möödapääsmatuid kulusid. Oli vaja toetada tööta jäänud
vabakutselisi Loovisikuid, treenereid ja rahvakultuurikollektiivide
juhte. 
Kriisipaketi toetused on praeguseks välja makstud. Meetmete
ettevalmistamine sellisel kujul oli Eesti riigis esmakordne.
Vaatamata tihedale, vahel ka teravale mõttevahetusele eri
valdkondadega ei olnud kõiki vajadusi võimalik ette näha.
Eelarvepiire tajudes tuli alustada pigem konservatiivselt. Nii tekkis
osas valdkondades teatud jääk, mida võis osaliselt ju eeldadagi.
See raha - umbkaudu 2,5 miljonit eurot - ei lähe kultuuri- ja
spordivaldkonnale kaduma. Kultuuriministeerium kuulutab lähiajal
välja lisavoorud. Neist üks puudutab kindlasti
rahvakultuurivaldkonda, kuna esialgsest jaotusest jäid kõrvale nii
rahvusliku käsitöö tegijad kui ka kogukondliku kultuurielu hoidjad ja
kogunemispaigad, rahvamajad. Soovitakse pakkuda lisatuge
muusika suursündmuste korraldajatele, kus ära jäänud ürituste
tõttu on ebakindlus eriti suur. Soovitakse ka tugevamalt toeks olla
meie filmindusele, milles eri sektorite kaasatus annab tööd kõige
erinevamate valdkondade inimestele, rääkimata filminduse
rahvusvahelisest mõõtmest. Uute voorude täpsed tingimused
töötatakse välja ja neist antakse taotlejatele aegsasti teada. 
Lisaks langes ajakirjanduse käibemaks (nii nagu on
digiraamatutelgi) 20%-lt 9%-le. Kultuuriministeerium algatab
samalaadse maksualanduse kontserdipiletitelt, et aidata Eesti
kontserdielu kaitsta tugevas konkurentsis Riia ja Helsingiga. 

Eesti laulu- ja tantsupeo OTSIB UUT JUHTI SA 
Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse nõukogu kuulutas augusti
algul välja konkursi uue juhataja leidmiseks. Selles ametis pikalt,
alates 2003. aastast töötanud Aet Maatee siirdus Pärnu muuseumi
direktori kohale. Kandidaatide avaldusi ootas nõukogu kuni 31.
augustini. Valituks osutunuga sõlmitakse lepingu viieks aastaks.
Uuelt juhilt oodatakse, et ta tunneks Laulu- ja tantsupeo Liikumise
senist kulgu ning mõistaks selle liikumise sisuList tähendust,
ulatust ja mõju tänases Eestis. Nõukogu esinaise Merilin Piipuu
sõnul ootab nõukogu uuelt juhil pikaajalist vaadet ja tervikpildi
hoomamist ning samuti on oluline, et juhi silm säraks ja ta teeks
oma tööd südamega. 
Music Estonia uus juht on Ave Tölpt 

Muusikaettevõtluse arenduskeskust Music Estonia hakkab 7.
septembrist juhtima Ave Tölpt. Organisatsiooni praegune tegevjuht
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Virgo Sillamaa suundub Belgiasse, kus ta jätkab tööd Euroopa
muusikaekspordi organisatsioonide ühingu European Music
Exporters Exchange juures. 
Tölpt tegutseb praegu Eesti Jazzliidu tegevjuhina, kus ta on
vastutanud organisatsiooni juhtimise, kohaliku ja rahvusvahelise
esindamise ning tegevmeeskonna toimimise eest. Muu hulgas
panustab ta muusikavaldkonda Klassikaraadio saadete
külalisautorina ja on olnud tegev vabakutselise
muusikaajakirjanikuna. Tölpt on pikka aega juhtinud ka
mitmesuguseid projekte kultuurivaldkonnas laiemalt, näiteks
koordineerinud erinevaid suurprojekte Eesti rahvusraamatukogu
näituste osakonna juhina ja vedanud rahvusvahelist festivali
"Tudengijazz". Viimati täiendas ta end üle-euroopalise võrgustiku
Europe Jazz Networki vahetusprojekti raames. Äsja valiti ta ka
esimeseks Eesti saadikuks globaalses algatuses Keychange, mis
seisab soolise võrdõiguslikkuse eest muusikavaldkonnas. 

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon
ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal
23 Eesti muusikaettevõtet ning millel on tänaseks 77 liiget. Music
Estonia pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti
muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja
vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite
vahel, osaleb rahvusvahelistes projektides jpm. 

Rakveres avati RENOVEERITUD VALLIMÄGI 
1. augustil avati uhke avapeoga renoveeritud Rakvere Vallimäe
vabaõhukeskus. Avapeo lavastas ÜlLar Saaremäe, õhtu jooksul
käisid laval ansambel Põhja Konn koos Estonian Cello
Ensemble'ga, Meeste Tantsupeo mehed, Toomas Suum an ja
Andrus "Bonzo" Albrecht koos oma poja Mathias Albrechtiga. 
Veidi rohkem kui aastaga rajati Rakvere Vallimäe nõlvade vahele
unikaalne, ligi 7 hektaril laiuv vabaõhukompleks, mis sisaldab 4200
istekohaga pealava ala ning 800 istekohaga foorumlava. Pealava
alale on vajadusel võimalik lisada parterisse kuni 1500 istekohta.
Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linna jaoks oluline
arendusprojekt loonud tänapäevased võimalused suursündmuste
korraldamiseks. Vallimäe vabaõhukeskus on võimas kontserdipaik,
unikaalne oma hea asukoha, ligipääsetavuse ning uudsusega,
Vabaõhukeskuses on võimalik läbi viia ka spordiüritusi. 

Festival "KRATT" 24.-30. augustini toimus Tallinnas koolinoortele
mõeldud festival “KRATT". Festivali eesmärk on väärtustada laste
ja noorte huvi klassikalise muusika vastu, edendada
muusikaharidustja innustada koosmusitseerimist. Festivali orkestrit
juhatas Jaan Ots, orkestri grupiproove viisid läbi ERSO ja Tallinna
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Kammerorkestri muusikud Triin Ruubel, Kaido Välja (viiul), Rain
Vilu (vioola), Leho Karin (tšello) ja Mati Lukk (kontrabass). Orkestri
kavas olid Griegi "Holbergi süit", Vaughan Williamsi “Fantaasia
Thomas Tailise teemale", Pärdi “Cantus Benjamin Britteni
mälestuseks”ja Sibeliuse “Andante festivo". 
Festivalile oodati osalema ka erinevaid kammeransambleid.
Õpitube viisid läbi varajase muusika spetsialist Peeter Klaas,
viiuldaja Elo Tepp, improvisatsiooni alal Meelis Vind, teatri alal
Maria Peterson ja Kristjan Üksküla. Festivali lõpetasid kontserdid
Õpetajate majas ja Niguliste kirikus. Festivali juht on Siiri Siimer. 

Lahkunud on Helmut Rosenvald 

Meie hulgast lahkus 91-aastasena helilooja ja viiuldaja Helmut
Rosenvald (22.111929 - 29. VII 2020). Rosenvald lõpetas Tallinna
konservatooriumi 1947. aastal viiuli erialal Rudolf Palmi õpilasena.
Aastatel 1961-1989 töötas ta ERSO viiuldajana. Samal ajal õppis
ta heliloomingut, esmalt TaLlinna muusikakoolis aasta noorema
Veljo Tormise juures, konservatooriumi lõpetas ta 1963. aastal
Villem Kapi kLassis. 
Aastakümneid kestnud töö ERSO viiulirühmas andis talle suure
kogemuse orkestri- ja instrumentaal-, eelkõige keelpillimuusika
loomiseks, see kiindumus tegi temast eesti muusika viljakaima
sümfonisti. Helmut Rosenvaldi loomingus on keskne osa
klassikalistes traditsioonides välja-peetud orkestrimuusikal - seal
on 19 omanäolist orkestrioopust, kuid (austusest Beethoveni vastu)
on neist numbriga tähistatud üksnes üheksa. Heino Elleri eeskujul
viimistles ka tema oma teoseid pisidetailideni veel proovideski, ja
seda kuni elu lõpuni. Helmut Rosenvaldi muusikat on ette kandnud
kõik meie tuntumad dirigendid. Tal on ka kaks viiulikontserti, 6
keelpillikvartetti, mitmeid duo- ja soolosonaate ning orelimuusikat.
Eriline koht kuulus aga tšellomuusikale. Maestro kauaaegne
aatekaaslane ja innustaja oli tšellist Allar Kaasik: "Rosenvald oli
sümfonistina tõeliselt erandlik nähtus meie muusikas. Tema
loominguline ind püsis ergas veel kõrges eas. Viimased
suurvormid flöödikontsert (2016) ja orkestrisüit “Sügismaastikud"
(2018) alles ootavad esiettekannet. Viimaseks tööks (2020) jäi
tema 1970. aastal loodud tšellokontserdi redigeerimine, millele
sündis hoopiski uus II osa." 
ERSO kolleegide sõnul on Rosenvald jäänud neile meelde tasase
loomuga sümpaatse inimesena, kelle mõtted olid ikka muusika
loomise juures. Orkestriproovidest oli tal märkmik kaasas ning kui
loominguline palang peale tuli, võis ta vabalt pilli sülle panna ja
oma muusikalisi märkmeid teha. Proovide vaheajad veetis ta
kirgliku maletajana aga filharmoonia malenurgas - tal oli males
meistrikandidaadi tiitel. Eriliselt tugev oli ta kiirmales. Samasugune
oli ta ka heliloojana, kui loomingulised ideed nõudsid kiiresti
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paberile panemist. On öeldud, et Rosenvaldi muusika on sama
range ja loogiline kui male. 
Rosenvaldi muusikas põimuvad mitmed stiilikihistused,
neoklassitsism ja hilisromantism, tema ekspressionistlikud
väljendusvahendid on dramaatilise alatooniga ja tõsimeelsed, aga
mitte kunagi pessimistlikud. Mida vanemaks ta sai, seda
lihtsamaks muutus tema helikeel. 
Rasmus Puur. Heli Jürgenson. Ave Tölpt.Rakvere Vallimäe
vabaõhukeskus. Helmut Rosenvald. 
  


