Pressiteade 15. märts 2016
Lapsed tegid Umale Pidole kingiks ligi 2000 ritsikpilli
Põlva maakonna koolilapsed tegid Umale Pidole kingituseks ligi 2000 ritsikpilli ja pilli tegemise
õppevideo. Uma Pido korraldajad kutsuvad kõiki üles pillikesi veelgi valmistama. Pillid kingitakse
peole tulevatele lastele ja lavastaja lubab, et seal tekib võimalus neid koos ka kasutada. Pill kannab
sõnumit, et muusikat saab teha igaüks ja selleks ei ole palju vaja.
Läinud aasta lõpus tegid Uma Pido korraldajad Põlva käsitöö- ja kunstiõpetajale Voldemar Ansile ettepaneku
lastega käsitöötundides Umale Pidole kingiks ritsikpille meisterdada. Kaasa haarati teisigi Põlva maakonna
koole ja õpetajaid ja nii on praeguseks valminud kokku juba ligi 2000 ritsikpilli.
Mis on ritsikpill?
Ritsikpill, tuntud ka kui kilgipill, on eesti rahvatraditsioonis heliline mänguasi, mida mõnikord ka pulmas või
kõrtsis teiste pillide saateks pruugiti. Kirjalikke teateid sarnaste pillikeste kohta on teada veel vaid Karjala
Kannase soome elanikelt (räty), Šveitsis tehti aga sarnane pill kreeka pähkli poolikust koorest. Tänapäeval
tehakse ritsikut ka müügiks kui Eesti meenet. Pill sobib kõigile, sest seda on lihtne teha ja mängida. Uusi
mänguvõtteid võib aga iga mängija ise juurde nuputada. (algallikas: Igor Tõnuristi artikkel "Kilk (ritsik)"
raamatust “Eesti rahvapille” 2008)
Nii kannab ritsikpill endas sõnumit, et muusikat saab teha vähesega, kättesaadavatest materjalidest ja tegijaks
sobib igaüks. Sellist sõnumit aitavad Umal Pidol kuulutada Põlva Ühisgümnaasiumi ja Mammaste kooli,
Räpina Ühisgümnaasiumi, Krootuse, Põlva, Mooste ja Tilsi põhikoolide lapsed. Lapsi juhendasid õpetajad
Voldemar Ansi, Olav Pihlapuu, Peeter Seene ja Mart Vester.
Voldemar Ansi ütleb, et pillide tegemine lülitati õppetöösse. Eesmärk oli, et lapsed õpiksid midagi uut ning
saaksid olla kasulikud. “Enim raskusi valmistas natuke üllatuslikult nööri sõlmimine. Tundub, et seda ei lähe
tänapäeva lastel enam nii sageli vaja kui vanasti,” selgitas Ansi.
Lapsed tegid videojuhise ritsikpilli valmistamiseks
Lisaks tegid Põlva Ühisgümnaasiumi videoringi lapsed koos õpetaja Peeter Änilasega pilli valmistamise
õppevideo, mille võib leida Youtube’st aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=bCNY_hFgJTI
“Noored otsustasid video lahendada vanaaegse filmi stiilis, kus taustaks kõlab muusika ja vajalik tekst
antakse kirjalikult,” ütles õpetaja Änilane.
Üleskutse ritsikpillide tegemiseks
„Tee üks pill endale ja teine (või rohkemgi) 28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus tulevale IV Umale Pidole
kingiks!” kutsub üles peo lavastaja Kristo Toots. Pillid kingitakse peole tulevatele laululastele ja kui pille
jätkub, siis ka lastele publiku hulgas ning lavastaja lubab, et neid ka kasutatakse peol. Kuidas – see selgub
kohapeal… Valmistatud pillide üleandmise saab kokku leppida Uma Pido projektijuhi assistendi Egle
Vodiga (eglevodi@gmail.com, tel 5166684).
Neljas Uma Pido toimub 28. mail 2016. See on kogu Vana-Võromaa ja tema kaheksa kihelkonna rahva
omakeelne laulupidu, kus lauldes tuntakse rõõmu oma rikkaliku kultuuripärandi ja ummamuudu ilmakaemise
üle. Seekordne pidu räägib metsast ja väelistest puudest.
Pressiteatele on lisatud foto ritsikpillidest. Foto autor on Voldemar Ansi.
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