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II Uma Pido memm Marje Metsur valis täna Põlvas noori kaaslasi peo juhtideks 

20. jaanuaril Põlvas toimunud konkursil valis II Uma Pido memm-peojuht Marje Metsur peoks enda 
kõrvale kaks koolinoort – Erki Limbaku ja Lauli Otsari.  

Konkurss peo juhtide valimiseks koolilaste hulgast korraldati Uma Pido lavastaja Raivo Trassi ideel: 
"Ma tahtsin valida peo memme Marje Metsuri kõrvale ühe tüdruku ja ühe poisi, kes julgevad suure 
publiku ees üles astuda ja kes peavad võru keelt omaks," ütles Trass.  

Konkursile tulekust teatas korraldajatele 16 poissi ja tüdrukut vanuses 10-17 aastat. "Kõigi nuuri 
inemiisi silmä' säräsivä', võro kiilt kõnõli' nä kah kõik häste ja peris rassõ oll' otsusta, kedä valli',"* 
võttis peo memm Marje Metsur konkursi kokku. 

Osalejatel paluti esitamiseks ette valmistada kaks luuletust etteantud valikust. Soovijad  valisid lisaks 
luuletuse, laulu või lühikese jutu, mis neile endile lihtsalt väga meeldib. Loomulikult oli kõik 
konkursil esitatav omakeelne. Auhindadega tänati kõiki osalejaid, parimatele pani konkursi toetaja 
teater Vanemuine välja teatripiletid. 

Valiku tegid Marje Metsur ja Raivo Trass koos ülejäänud žüriiga, kuhu kuulusid Helje Põvvat (Põlva 
Maavalitsuse rahvakultuuri peaspetsialist), Tarmo Tagamets (I Uma Pido lavastaja, Võru Linnateatri 
kunstiline juht) ja Aapo Ilves (laululooja).  

"Mõnus kodune tunne oli esineda," võttis üks võitjatest, Lauli Otsar konkursi kokku. „Suure publiku 
ees esinemine Umal Peol ei hirmuta absoluutselt,“ sõnab võitja Erki Limbak Uma Peol üle 6000 
inimese ees esinemise kohta. 

Võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub tuleval kevadel teist korda. Esimene pidu oli 30. 
mail 2008 Võrus Kubija laululaval. Kuna aga ajalooline võru keele- ja kultuuriruum hõlmab suure jao 
nii Võru kui Põlva maakonnast, toimub teine pidu Põlvas. Peole oodatakse ligi 3000 lauljat üle kogu 
Lõuna-Eesti, aga ka mujalt Eestist, samuti on oodata ka külalisi välismaalt. Lisaks tavalistele kooridele 
tulevad peole projektkoorid "Naasõ nurmõlt" ja "Mehe' mõtsast", mis moodustuvad lauluhimulistest 
naistest ja meestest, kes küll igapäevaselt laulmas ei käi, kuid "mobiliseerivad" end just võrukeelseks 
laulupeoks. Peagi kutsutakse ellu ka "konnakoorid", mida ärgitatakse moodustama pere-, sugu-, 
sõprus- ja kogukondi ja mis saavad peol osaleda ühendkooride osas ühehäälse lauluga. 
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