
 
 
 
Uma Pido lavastaja konkurss 
 
 
Otsitas takan neländä Uma Pido lavastajat! 
Minkast är’ tunnõt:  
- saa arvo võro keelest; viil parõmb – mõist võro kiilt kõnõlda’ 
- tund lõunaeestläisi kultuuri vai taht tuud hindäle selges tetä’ 
- mõist inemiisiga läbi saia’ ja ütte tüütädä’ 
- arvas, et ilmaelo ja võrokõsõ arvosaaminõ tuust om üts kistumalda põnnõv asi ja taht 
tuud neländä Uma Pido lavastusõn vällä näüdädä’ 
- mõist vällä märki’, kuis saasi’ pidol ütevõrra hää olla’ ülesastjil ja kaejil, nii et 
egäüts tunnõsi är’, et taa om kõigi ütine pido 
- tiid, kuis panda’ pido kõnõlõma mõtsast ja väeliisist puiõst 
- mõist vällä üldä’ võrokeelidse sõna „pedäjämähäjauh“ 
Kiä om säänest inemist trehvänü? Andkõ’ teedä’!  
 
 
Riigikeelen teedüst taa asja kottalõ saa lukõ’ tastsamast: 
 
Hää inemine,  
loodetavasti oled kuulnud juba kolmel korral (2008 Võrus, 2010 Põlvas, 2013 Võrus) 
toimunud võrukeelsest laulu- ja rahvapeost Uma Pido. IV Uma Pido toimub Põlvas 
28. mail 2016. Selleks peoks tehakse ettevalmistusi juba praegu. Peo 
korraldustoimkond otsustas, et sarnaselt eelmiste pidude praktikale korraldatakse ka 
seekord lavastaja leidmiseks konkurss.  
 
Kui Sa tahaksid IV Uma Pido lavastada, siis ootame Sinult hiljemalt 28. oktoobriks 
2014 kirja, kus tutvustad oma lavastusideed peo teemaga (mets ja väega puud) seotult 
ja soovitatavalt ka omapoolset meeskonnavalikut (kunstnik, liikumisjuht, kooride 
üldjuht vms).  
 
Lavastaja põhitöö oleks peo peakontserdi lavastamine, kuid teretulnud on mõtted ka 
peo päevaprogrammi, rongkäigu osas ja ka muudes asjades. 
 
Kui tunned vajadust lisainfo järgi, siis otsi seda Uma Pido kodulehelt 
www.umapido.ee, esita küsimusi aadressil triinu.ojar@wi.ee või telefonil 533 22 153. 
Kui arvad, et oma kontseptsiooni väljamõtlemisel aitaksid Sind varasematest pidudest 
tehtud filmid, siis lepime kokku, kuidas Sa neid vaadata saaksid. 
 
Toimkonna esindajad teevad otsuse 31. oktoobril Põlvas. Kui oled oma kandidatuuri 
esitanud, siis pane end võimalusel valmis nendega kohtumiseks. Kellaaja ja koha 
anname teada. 
 
Hääd vällämärkmist! 
IV Uma Pido toimkonna nimel 
Triinu Ojar, 
Uma Pido projektijuht 
 


