Algab kooride registreerumine V Uma Pidole!
Meil on hea meel teada anda, et valmis on saanud V Uma Pido noodivihik ja hakkab kooride
kirjapanemine V Uma Pidole, mis toimub 2. juunil 2018 Võru Kubijal. Pidu on võrokeste kingitus
100 aastasele Eesti Vabariigile. Samal ajal tähistatakse ka võrokeste Uma Pido väikest juubelit. Pidu
teeb seekord kummarduse Võrumaa vanavanematele. Peo laulud valis seekord välja rahvas avalikul
Internetihääletusel – koos oma lemmiklaule hõisates tähistame nii Eesti Vabariigi suurt kui Uma Pido
väikest juubelit.
Registreerumine peole on avatud 1. detsembrini 2017. Peole laulma oodatakse mudilas-, laste-,
poiste-, nais-, mees- ja segakoore kindlasti Lõuna-Eesti maakondadest, kus side võru keele ja
kultuuriga olemas on. Aga oodatud on kõik koorid, kes laulud ära õpivad ja võru keelest ja meelest koos
lõunaeestlastega rõõmu tunda tahavad.
Ka seekord saavad peo ühendkooride hulka lavale laulma tulla konnakoorid, mis pannakse kokku pere-,
sõprus- ja muudest kogukondadest. Ootame ka teie registreerumisi! Tingimusteks on konnakoori liikmete
viisipidamisoskus ning nooti tundev juhendaja.
Samuti oodatakse nurmõnaisi ja mõtsamiihi töötavate mees- ja naiskooride juurde Uma Pido laule õppima.
Ootame viisipidajaid naisi nurmelt, mehi metsast, kõiki nii külast kui linnast! Koos õpitakse selgeks naisja meeskooride laulud ning naiste-meeste osad ühendkoorilauludes. Täpsem info www.umapido.ee
uudiste lingilt alates 1. novembrist 2017.

Iga
koori
kirjapanemiseks
tuleb
täita
registreerimisleht
Internetis
lingil:
http://goo.gl/forms/ZKg4N574Mi Küsimuste korral saab helistada projektijuht Merike Tigasele
56916280.
Kooridele, kus laulavad lapsed, maksab peo noodivihik 3 eurot ja täiskasvanute kooridele 5 eurot.
Olgu selline hinnas vahetegemine kui kummardus kasvavale põlvkonnale! Koorijuhid saavad oma
vihiku tasuta. Kui koor tahab veel otsustada, kas tulla peole või mitte, siis on võimalik paluda koorijuhi
vihik tutvumiseks saata.
Noodivihikuid saab kätte alates 12. oktoobrist:
- Võro Instituudist. Helistage ette Merike Tigasele 569 162 80.
- Põlva Maavalitsusest kabinet nr 27 Helistage ette Helje Põvvatile 525 62 18.
- Tartu Maavalitsusest. Helistage ette Astrid Hallikule 564 916 96.
- Postiga. Noodivihikute hinnale lisandub saatekulu.
Uma Pido infotund dirigentidele toimub 26. oktoobril kell 16 Võro Instituudis. Osavõtt pole
kohustuslik, kuid tulijad saavad kuulda peo lavastusest ja muudest ettevalmistustest, kohtuda peo
muusikatoimkonna liikmetega, mõnd laulu koos laulda ning lõpuks ka oma koori noodivihikud korraga
koju viia. Ootame kõiki soovijaid! Oma tulekust andke võimalusel ette teada Merike Tigasele
(merike.tigas@wi.ee, tel 56916280).
Uma Pido ei ole lihtsalt laulupidu. See on tee, mida mööda käimine hoiab meid üleilmastumise tuultes
kaotsimineku eest. Tulge meiega seda teed käima!
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