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Kinos Sõprus esilinastub täna dokumentaalfilm "Meeste tee lauluni" 
 
Täna õhtul esilinastub kinos Sõprus dokumentaalfilm "Meeste tee lauluni", mis 
jutustab värvika loo tänasest võrukeelsest kultuuriruumist – kas ja kuidas 
õnnestus eksperiment, mille raames kutsuti esimese võrukeelse laulupeo Uma 
Pido jaoks kokku "mehed metsast" meeskoor.  
 
Võrukeelse laulupeo korraldajate soov oli meeste hääl 31. mail peetaval laulupeol 
tugevalt kõlama panna ning selleks korraldati eksperiment: kutsuti mehi metsast, 
külast ja linnast laulma. Üllatuslikult tuligi kokku suur hulk mehi – nii neid, kes 
varem laulnud, kuid ka neid, kes nooti üldse ei mõista. "Meeste tee lauluni" räägib 
läbi dokumentalistide terava pilgu, kuidas "mehed metsast" valmistuvad erakordse 
pühendumusega suureks rahvapeoks. Kuid lauluoskused tulevad läbi higi ja pisarate...  
 
Rahvapoeet Contra, minister Ivari Padar, laulvad kirjanikud Aapo Ilves, Olavi 
Ruitlane, Jan Rahman, muusik Kait Tamra, kunstnik Peeter Laurits, näitleja Agu 
Trolla, sepp Peeter Reemann, maavanemad Ülo Tulik ja Priit Sibul, riigikogulane 
Kalvi Kõva ja paljud teised tuntud ja tundmatud mehed ajavad oma laulujoru. Kuidas 
kulgeb "mehed metsast" meeskoori loomine karismaatilise naise, laulupeo kooride 
üldjuhi Silja Otsari taktikepi all, ja mis sunnib neid kõiki tagant – sellele küsimusele 
üritabki dokumentaalfilm "Meeste tee lauluni" vastust leida. 
 
Dokfilmi pikkus on 27 minutit ja selle teostas Rühm Pluss Null: režii ja stsenaariumi 
autor Jaanis Valk (kes ka ise pärit Võrumaalt), operaator ja produtsent Erik Norkroos, 
heli Meelis Salujärv. Filmi valmimist toetasid AS Semuehitus ja Eesti Kultuurkapital. 
Laiema publikuni jõuab film Rahvsringhäälingu vahendusel: ETV näitab filmi 
pühapäeval, 25. mail kl 9.30 ja kordusena 26. mail kl 13.20 ning 28. mail kl 19.30. 
 
31. mail Võrus peetav esimene võrukeelne laulupidu Uma Pido ei ole päris tavaline 
laulupidu – see on lavastuslik muusikasündmus, millel astuvad traditsiooniliste 
kooride kõrval lavale "mehed metsast" oma kooriga, oluline koht on folk-rockil, 
peakontserdile eelneval käsitöölaadal, kirikukontserdil, rahvalaulutsõõril jne. 
Laulupeole on registreerunud ligi 2400 lauljat ning peo repertuaar koosneb vaid 
võrukeelsetest lauludest. Võrukeelse laulupeo Uma Pido korraldajateks on MTÜ Võro 
Selts VKKF, Võru ja Põlva maavalitsused ja Võru Instituut.  
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Jaanis Valk, Rühm Pluss Null, e-post vibu11@hot.ee 
Erik Norkroos, Rühm Pluss Null, e-post film@plussnull.ee 
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