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K
aheks päevaks sai 
Väike-Maarjast 
Eesti ooperipea-
linn. Säravad tule-
vikutähed astusid 
publiku ja hindaja-

te ette Vello Jürna nimelisel 
vokalistide konkursil. Konku-
rents osutus tihedaks ning hin-
dajatel võttis aega, et võidu-
kolmikus, mis osutus hoopis 
nelikuks, selgusele jõuda.

Noorte lauljate võrdsele ta-
semele viitas tõik, et teise voo-
ru saanud 11 lauljast valiti fi-
naali kaheksa, mitte kuus vo-
kalisti nagu esialgu kavas. Fi-
naalis laulsid Kristjan Hägg-
blom, Kadri Kõrvek, Brigitta 
Listra, Kadi Jürgens, Yixuan 
Wang, Annabel Soode, Brett 
Pruunsild ja Rael Rent.

Lauljaid hinnanud kolme-
liikmelise žürii esimees oli rah-
vusvaheliselt tuntud bass-bari-
ton Lauri Vasar ning liikmeteks 
Saksamaalt pärit metsosopran 
ja laulupedagoog Gundula 
Hintz ja tänavuse kultuurkapi-
tali helikunsti sihtkapitali aas-
tapreemia pälvinud rahvusva-
heliselt tuntud metsosopran 
Monika-Evelin Liiv.

Lauri Vasar, kellele Vello 
Jürna nimeline konkurss oli 
esimene kogemus noorte laul-
jate hindajana, ütles, et seda 
teha oli väga keeruline. “Meil 
võttis otsustamine rohkem ae-
ga, sest pidime hästi palju aru-
tama ja diskuteerima,” sõnas 
ta. Vasar nentis, et lõpuni nad 
otsusega rahule ei jäänud, aga 
“see oli üks võimalustest”. 
“Meil oli tunne, et siin on na-
tuke liiga vähe auhindasid,” 
märkis ta, ehkki lisaks kolme-
le põhipreemiale oli anti välja 
kümmekond eriauhinda.

Esikoha võitis tenor Yixuan 
Wang, rahvusooperi Estonia 
kooriartist. Teise koha pälvis 
sopran Kadri Kõrvek ning kol-
mandat kohta jagasid metso-
sopran Kadi Jürgens ja konkur-
si noorim osaleja sopran Anna-
bel Soode.

“Konkurss oli kohutavalt 
inspireeriv. Väga palju mõtle-
mist. Elasin kõikidele väga 
kaasa,” lausus Lauri Vasar. 
“Konkursi tase oli väga kõrge 
ja tõsiselt võetav.” Ta rõhutas, 
et auhinnata jäänutel ei tasu 
nina norgu lasta ega laulmist 
kõrvale jätta, sest igaühel neist 
on suur potentsiaal.

Üks konkursi korraldajaist, 
Opera Veto juhatuse liige Au-
le Urb ütles, et on igati põhjust 
rahul olla: oli taas korralik 
hulk lauljaid, ning kuna finaa-
li sai kuue asemel kaheksa 
lauljat, oli tase järelikult selli-
ne, et oli raske otsust teha. 
“Kui eelmine kord oli konkur-
sile registreerujaid 32, siis see-
kord oli 21, ent üldine tase oli 
selle võrra kõrgem,” nimetas 
ta.

Aule Urb kõneles, et kuna 

konkursil osaleda saavad laul-
jad vanuses 18 kuni 35, teeb 
kirju pilt žürii töö keerulise-
maks. “Kuidas erinevaid laul-
jaid ritta panna, on igal kon-
kursil raske töö. Variante oli 
mitmeid, aga seekord oli jär-
jestus selline,” ütles Urb ja li-
sas, et oli otsusega täiesti päri.

Konkursi võitja Yixuan 
Wangi tugevuseks pidas žürii 
õiget konkursi repertuaari. 
Märgiti, et ta jättis kolmes voo-
rus läbivalt kõige stabiilsema 
mulje ning finaalikavas oli jär-
jest kaks tõsist aariat, mille ta 
sooritas suurepäraselt. “Kon-
kurssidel nähakse talenti, po-
tentsiaali, perspektiivi, aga 
võidab see, kes just sellel päe-
val suudab anda endast mak-
simumi,” ütles Aule Urb.

Metsosopran Aule Urb, kes 
saavutas 2014. aastal Vello 
Jürna vokalistide konkursil 
kolmanda koha, pani praegus-
tele osalejatele südamele, et ei 
maksa heituda, kui auhinnalist 
kohta ei tule. “Lauljaamet on 
selline, et kui mõni asi ei tule 
mõnel päeval nii hästi välja, 
tuleb õppida endale andesta-
ma. Kriitikameel peab muidu-
gi säilima, aga ei tasu ennast 
liiga palju piinata, kui mõni-
kord ei õnnestu kõik sajaprot-
sendiliselt.” Ta rõhutas, et 
lauljatel ei tasuks segi ajada 
konkurssi ja elu, sest suurepä-
rase lauljatee saab ehitada ka 
konkursse võitmata. “Konkurss 
ja karjäär on täiesti erinevad 
asjad,” kinnitas ta.

Eriti rõõmustas Urbi, et mi-
tu välismaal õppivat lauljat oli 
tulnud konkursi pärast Eestis-
se. “Oli tore Eesti publikule 
tutvustada Rael Renti ja Brigit-
ta Listrat,” sõnas ta.

Suurimaks üllatajaks kon-
kursil pidas Aule Urb 21-aas-
tast bassi Kristjan Häggblomi 
Tartust. “Sellist kuldaväärt 
bassimaterjali kohtab harva! 
Nüüd tuleb ainult rauda tagu-

da, et saaks õigele järjele ja 
laulutehnika paika, et maail-
malavasid vallutama minna,” 
nimetas ta.

Aule Urb märkis, et peagi 
saavad Estonia laval “Võluflöö-
di” etenduses kokku mitu Vel-
lo Jürna konkursil osalenut. 
“Papagenot laulab külalisena 
konkursi žüriid juhtinud Lauri 
Vasar, teise koha pälvinud 
Kadri Kõrvek on Esimene 
Daam, mina ise olen Kolmas 
Daam ja ka Yixuan Wang on 
laval, kuigi tal otseselt rolli ei 
ole. Konkursil oleme erinevas 
rollis, aga lõpuks oleme kõik 
lauljad ühel ja samal laval.”

Väike-Maarja Muusikaselt-
si juhi Marju Metsmani sõnul 
on tal hea meel, et konkursi 
korraldamine on saanud tuge-
vatele jalgadele ja meeskond 
on professionaalne. “Seekord-
sel kontserdil sai saali reaalselt 
kutsuda publiku kuulama, 
2020. aastal olid koroona tõt-
tu piirangud. Festivalil on osa-
liselt ka väljakujunenud kuula-
jaskond ja see on väga meel-
div,” rääkis Metsman. Ta lisas, 
et seda konkurssi on väga hea 
korraldada just Väike-Maarja 
seltsimajas, kus teisel korrusel 
tegutsev muusikakool annab 
võimaluse kasutada harjutus-
klasse.

Žürii otsuse tegemise ajal 
esitles Rahvusvahelise Eduard 
Tubina Ühingu esimees Kerri 
Kotta vast ilmunud Tubina 
soololaulude kogumikku ning 
vaadata sai Eesti rahvusring-
häälingu arhiivist saadet “Rän-
davate vete ääres”, kus noor 
Vello Jürna laulab Eduard Tu-
bina laule ning teda saadab 
klaveril Piia Paemurru.

Järgmine Vello Jürna ni-
meline vokalistide konkurss 
toimub 27. novembrist 1. det-
sembrini aastal 2024 ning sel-
le žürii esimees on Väike-
Maarjast pärit sopran Aile  
Asszonyi.

SOPrANISt BASSINI.  
Inimhäälte võluvõistlus

Vello Jürna konkursil pärjatud: Kristjan Häggblom (vasakult), Brigitta listra, Brett Pruunsild, Kadri Kõrvek, Yixuan Wang, Kadi Jürgens, An-
nabel Soode ja rael rent. lauljate tase oli kõrge ning hindajate arvates võinuks auhindu ja auhinnatuid olla enamgi.
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Väike-Maarja seltsimaja kajas kaunitest aariatest ja hingestatud lauludest. Vokalistide konkurss, 
kus laulukunstis võtsid mõõtu noored ooperihääled, kujunes tihedaks ja tuumakaks.

Elasin kõikidele 
väga kaasa.

LAURI VASAR
žürii esimees

KONKURSS
Vello Jürna nimelist vokalistide 
konkurssi korraldavad Väike-
Maarja Muusikaselts ja Opera 
Veto koostöös Vello Jürna 
perekonna ning Väike-Maarja 
vallavalitsusega.

Võitjad 

• I koht – Yixuan Wang – 
1500 eurot; 

• II koht – Kadri Kõrvek – 
1000 eurot; 

• III koht – Kadi Jürgens  
250 eurot ja Annabel 
Soode – 250 eurot.

Eriauhinnad
• Publikupreemia – Yixuan 

Wang
• Vello Jürna perekonna 

auhind – Keiti Strömqvist
• rahvusooperi Estonia 

eripreemia – Yixuan Wang
• Vanemuise teatri 

eripreemia – võitja nimi 
teatatakse lähipäevil

• Opera Veto eripreemia – 
Kristjan Häggblom

• PromFesti eripreemia – 
Yixuan Wang

• Monika-Evelin liivi 
eripreemia – rael rent

• Gundula Hintzi eripreemia 
– Kristjan Häggblom

• Mirjam Helini konkursi 
eripreemia – Kristjan 
Häggblom, Annabel Soode 
ja tambet Kikas

• Apollo kino auhind – 
kõigile finalistidele

• Noorte lauljate konkursile 
said registreeruda 
18–35-aastased lauljad, nii 
Eesti kodanikud kui ka 
Eestis alaliselt elavad ja 
õppivad välismaalased.

VELLO 
JÜRNA

• Vello Jürna  
(1. detsember 1959, 
Väike-Maarja – 12. juuni 
2007, laulasmaa) oli 
eesti ooperilaulja 
(tenor), 1989. aastast 
rahvusooperi Estonia 
solist.

• Hariduse omandas 
Väike-Maarja keskkoolis, 
tallinna muusikakoolis 
ja tallinna riiklikus 
konservatooriumis, 
täiendas end Itaalias 
Accademia Verdianas.

• rahvusooperis Estonia 
esitas Vello Jürna üle 30 
rolli. Külalisena laulis 
teatris Vanemuine, 
Stockholmi kuninglikus 
ooperis, läti ja Norra 
rahvusooperis, 
Göteborgi, Oulu ja 
paljudes muudes 
ooperiteatrites.

• Aastal 1991 pääses ta 
Modenas toimunud 
Pavarotti-nimelise 
võistluse finaali.

INNA  
GRÜNFELDT
inna.grynfeldt@ 
virumaateataja.ee

Rahvarõivaste kalender 
2023 “Pärandit hoides”, 
mis valmis Virumaa Kunsti 
ja Käsitöö Seltsi ja Saara 
kirjastuse koostöös, toob 
killukese rahvakunsti igas-
se päeva terveks aastaks ja 
kauemakski. Kalendaariu-
mi osa kaunistavad detailid 
erinevate kihelkondade 
rahvarõivakomplektidest.

Virumaa rahvarõiva-
kooli eestvedaja Kersti Loi-
te ütles, et kalendriga kut-
sub Virumaa Kunsti ja Käsi-
töö Selts rahvarõivahuvilisi 
osa saama esivanemate 
taasloodud rõivapärandist. 
“Kuna rõivakomplektide 
hulgas on mitmeid selli-
seid, mida ei ole varem val-
mistatud, soovisime neid 
ka laiemale publikule tut-
vustada,” sõnas Loite.

Kalendris tutvustatakse 
Kadrina, Rakvere, Simuna, 
Viru-Jaagupi, Viru-Nigula, 
Jõelähtme, Kuusalu, Lüga-
nuse ja Muhu kihelkonna 
rahvarõivaid, mis on valmi-
nud Virumaa rahvarõiva-
koolis ajavahemikul 2019. 
aastast 2022. aastani. “Et 
kalender ka pärast aasta 
möödumist kasutust leiaks, 
oleme pöördele lisanud rõi-
vakomplekti tutvustuse, 
tööjooniseid ja mustriskee-
me. Nii on võimalik ka-
lendrit kui teabeallikat ka-
sutada veel aastaid,” selgi-
tas Loite.

Kokku on kalendris 14 
sellist tööjoonist ja must-
riskeemi, mida seni ei ole 
trükis avaldatud. Sellised 
on näiteks Peterburi etno-
graafiamuuseumis hoiul 
oleva Kuusalu seeliku trii-
bustik, Lüganuse kihelkon-
na käisemuster Soome rah-
vusmuuseumist, rekonst-
ruktsioon Eesti vabaõhu-
muuseumis hoiul olevatest 
Kadrina käistest ning Rak-
vere ja Jõelähtme kihel-
konna linukamustrid.

Rahvarõivakomplektide 
tublideks meistriteks olid 
Ulvi Iskül, Jelena Rehokai-
nen, Kaire Pajanen, Gerly 
Karu, Laivi Kaljas, Helena 
Liimann, Külli Münter, An-
ne-Lii Abner, Marge Kuus-
ma, Jaana Reissaar, Maie 
Manglus, Raili Klaas, Külli 
Kadaste, Tiina Pruler-Ild, 
Maris Kõrgmäe, Veronika 
Põldma ja Merilin Prom-
mik. (VT)

Rahvarõivaste 
kalendrist leiab nii 
tööjooniseid kui 
ka mustriskeeme
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