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”Uma Pido” meeskoor koguneb teist korda
Pühapäeval, 2. märtsil korraldatakse Võru kultuurimajas Kannel teine meestelaulu
päev, mis toimub kevadel peetava võrukeelse laulupeo ”Uma Pido” ettevalmistuse
raames.
“Uma Pido” meeskoori teine proov peetakse pühapäeval, 2. märtsil kl 11.00
kultuurimajas Kannel. Ka teise proovi oodatakse jätkuvalt uusi mehi, nii segakooride ja
ansamblite mehi kui lauluhäälega mehi maalt ja linnast. Samuti neid, kes poisikese või
tudengina või hiljem kooris on laulnud, kuid praegu ei laula. Oodatakse kõiki, kel lauluhäält,
noodi järgi laulmise oskus ei ole oluline.
Meestelaulu päeval Võru kultuurimajas Kannel õpitakse selgeks meeskooride laulud
ja meeste osad ühendkooride lauludes ”Umal Peol” laulmiseks. Selle ettevõtmise eesmärk ei
ole tingimata kokku kutsuda uut alalist koori, eelkõige panna meeste hääled peol kõlama.
Kokku saadakse veel mõned korrad enne pidu, nii, kuidas vaja.
Uustulnukaid, kes ei tea, millist häält nad laulavad, oodatakse pühapäeval, 2. märtsil
kell 10.30. kultuurimajja hääleproovi. Laulude õppimine algab kell 11.00 ja päev lõpeb
hiljemalt kell 15.00. Tulekust palume teada anda laulupeo korraldustoimkonnale.
Esimene, 10. veebruaril ”Uma Pido” ettevalmistuse raames korraldatud
meestelaulupäev tõi kokku mehi metsast, külast ja linnast. Võrumaa tuntud ja lauluhimuliste
meeste seas oli neid, kes varem laulnud või kes praegu koorides või -ansamblites kaasa
löövad, kuid ka neid, kes nooti lugeda ei mõista. Teiste seas astusid laulumeeste ridadesse
Rõuge sepp Peeter Reemann, kirjamees Jan Rahman, Põlva maavanem Priit Sibul,
rahandusminister Ivari Padar. Kohal olid Kait Tamra, Aapo Ilves, Olavi Ruitlane ja veel suur
hulk häid mehi.
Võrukeelse laulupeo ”Uma Pido” kooride üldjuht Silja Otsar oli väga rõõmus ja
rahul, et kohale tuli nii palju laulumehi. “Meie eksperiment panna ‘mehed metsast’ laulma on
alanud hästi. Oleme lausa üllatunud meeste lauluhimust ning esimese harjutuspäeva tulemus
oli väga hea. Kõikidesse häälerühmadesse kogunes vajalik arv mehi, kes hakkasid juba ka
kokku kõlama. Tahan kõiki osalejaid kiita, tegu on Põlva ja Võrumaa parimate meestega,”
ütles Otsar. Ta lisas, et “Uma Pido” meeskoorile on nüüd väärikas alus pandud ja edasi saab
sellele veelgi täiendust koguda.
Maailma esimese võrukeelse laulupeo ”Uma Pido” korraldajad otsustasid kokku
kutsuda spetsiaalse meeskoori, et laulupeol kõlaks nais- ja segakooride kõrval vägevasti ka
meeste laul, sest päris meeskoore registreerus võrreldes teiste kooriliikidega peole kõige
vähem. Selle ettevõtmise eesmärk ei ole tingimata kokku kutsuda uut alalist koori, eelkõige
panna meeste hääled peol kõlama. Koos õpitakse selgeks meeskooride laulud ja meeste osad
ühendkooride lauludes ”Umal Peol” laulmiseks.
Uma Pido on võrukeelne laulu- ja rahvapidu, mis toimub Võru linnas ja Kubija
laululaval 31. mail 2008. Peo programm algab juba päev varem ja kulmineerub õhtuse
kontsert-etendusega Kubijal. Uma Pido võib nimetada ka võrukeste ülemaailmseks
kokkutulekuks. Pidu tugevdab paikkondlikku ühtekuuluvustunnet ja identiteeti võru kultuurija keeleruumis, elavdab kultuurielu, toob külalisi ning ärgitab koju pöörduma mujale tööle ja
elama läinud võrukesi. “Uma Pido” algatab omakeelsete pidude traditsiooni.
Lisainfo:
Triinu Ojar
”Uma Pido” korraldustoimkond
tel 533 22 153
e-post triinu.ojar@wi.werro.ee

