
 
 
 
Jaanuarikuu Uma Pido lauluproovid naisilõ nurmõst ja miihile mõtsast! 
 
Novembris 2009 alustati II võrukeelse laulu- ja rahvapeo Uma Pido lauluproovidega 
neile meestele ja naistele, kes igapäevaselt kuskil laulmas ei käi. Ettevõtmist jätkatakse – 
kord kuus kuni Uma Pidoni, mis toimub 29. mail 2010, saadakse kokku ja õpitakse ära 
mees- ja naiskooride ning ühendkooride laulud II Umal Pidol laulmiseks. Koorijuhid 
kinnitavad, et ka veel kolmandasse proovi oodatakse hakkajaid uustulnukaid! 
 
Nii Põlvas kui Võrus tuli kahe esimse prooviga laulma umbes 30 lauluhimulist naist. Mehi 
kogunes Vana-Koiola rahvamajja ka, kuid päris neid, kes kuskil laulmas ei käi, oli esimestel 
kordadel vähe – rohkem oli neid, kes laulavad Võru või Põlvamaa meeskooris või mõnes 
segakooris. 
 
Ka kolmandasse proovi oodatakse uusi lauljaid nurmelt, metsast, külast ja linnast, neid, kes 
tütarlapse/poisikesena või tudengina või ka hiljem on kooris laulnud, kuid praegu ei laula; 
samuti segakooride ja -ansamblite naisi ja mehi. Niimoodi koos harjutades saavad 
projektkoorid "Naasõ' nurmõlt" ja "Mehe' mõtsast" Uma Pido laulud selgeks. Oodatakse 
kõiki, kel lauluhäält, noodi järgi laulmise oskus ei ole oluline! Selle ettevõtmise eesmärk ei 
ole kokku kutsuda uusi alalisi koore, vaid panna naiste ja meeste hääled peol kõlama. 
 
Naised harjutavad eraldi Põlvas ja Võrus. Koht tuleks valida selle järgi, kuhu lähem minna on 
või kus juba tuttavad ees ootavad! Põlvas tegeleb uute lauluhimuliste naistega Põlva naiskoori 
Mai dirigent Saidi Tammeorg ja Võrus naiskoori Kannel dirigendid Helga Ilves ja Erja Arop. 
Naiste kokkusaamised on jaanuaris: 
Esmaspäeval, 11. jaanuaril kell 19.00. Võru Kultuurimajas Kannel. NB! Kes tuleb 
esimest korda, tulgu 18.30, siis saab koorijuht lauljaga hääleproovi teha. 
Teisipäeval, 19. jaanuaril kell 18.00. Põlva Kultuurikeskuses. Põlvas tehakse uute tulejate 
hääleproov jooksvalt. 
 
Meeste laulmist võtab eest Andres Määr, kes on nii Võru kui Põlvamaa meeskoori üks 
dirigentidest. Mehed saavad kokku "keskpõrandal" Võru ja Põlva vahel Vana-Koiola 
Rahvamajas. 
Meeste jaanuarikuu kokkusaamine on: 
Pühapäeval, 17. jaanuaril kell 16.00. Vana-Koiola Rahvamajas. 
 
Nii naiste kui meeste veebruarikuised kokkusaamised antakse teada proovis ja kuulutatakse ka 
Uma Pido kodulehel www.umapido.ee ja Umas Lehes. 
 
Lisainfo Saidi Tammeorult (tel 5097391), Helga Ilveselt (tel 5283549), Andres Määrilt 
(5284859) ja Uma Pido kodulehelt www.umapido.ee. 
Tule ise ja kutsu sõber või tuttav ka kaasa! 
 
Laul hoit naasõ' ilosa' ja mehe' kimmä'! Näemi laulman! 
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