Hääd noored kogu Vana-Võromaalt!
IV võrokeelne laulupidu Uma Pido toimub tänavu 28.mail Põlvas Intsikurmus.
Et peopäeval kõik ladusalt laabuks, on vaja hoogsat eeltööd ja usinat abi peopäeval. Selleks
on vaja kaasamõtlevaid päid, vilkaid näppe ja varbaid, paindlikku meelt, rõõmsat ja
heatahtlikku energiat. Kui Sulle tundub, et ülalkirjeldatu haakub ka Sinu mõttemaailma ja
huvidega ning soovid vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis anna endast märku!
Omalt poolt pakume asjatundlikku juhendamist ning kogemust osaleda ühtses tiimis, korraldada
ja kaasa mõelda. Hea tuju juures saab kogemusest elamus, mis võib jääda väärt kaaslaseks kogu
eluks. Kohti ei ole lõpmatult palju, nii et Kõrraldajate toimkonda saavad vaid kõige tublimad ja
kiiremad. Väikeseks eeliseks võib kujuneda võro või seto keele oskus ☺ Kõige hõlpsam on oma
soovist teada anda vabatahtlike töö juhile Annika Ladvale (kontaktid: annika.ladva@gmail.com,
mob. 51 72 799) enne 16. maid. Palun teata oma nimi, telefon ja meiliaadress.
Alljärgnevalt on ära toodud tööd, mis vajaksid toimetamist kas juba eelnevalt või otse peopäeval.
Võimalik on ka, et mõned tööd kukuvad ära või sünnivad äkitselt hoopis juurde, aga üldiselt
oleks pilt järgmine:
* Ettevalmistustööd varem:
• ”Värska” veepudelitele siltide kleepimine
• Ritsikpillidele paelte sidumine
• Toidutalongide lõikumine
• Koorikottide komplekteerimine (Võru Instituudi kontoris)
* Peopäeval:
• Töö staabitelgis – info, koorikotikeste kätteandmine, T-särkide müük ja tellitud särkide
kättejagamine, kavavihikute jagamine, lipukeste müük jne
• Tiimi turgutusteenistus – kohvi ja vee jagamine, vajadusel söögi toomine
• Heakorra hoidmine - prügi korjamine
• Asjade hoiutelk – korra hoidmine
• Talongitiimid – talongitoitlustuse juures talongide kontroll
• Abi sissepääsude juures - piletite kontroll, käepaelte käele panemine, kavavaihikute
jagamine, kutsetega külalistega tegelemine.
• Lipukeste müük publiku seas
• Abi laadal – heakord, laadalava, töötoad
Kui pidu jõuab lähemale, siis kohtume ka silmast silma. Seniks saate vajaliku vaheinfo
vabatahtlike töö juhilt Annika Ladvalt.
Jääme lootma, et lööte kampa! Kohtumiseni!
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