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Uma Laul tõi Pokukoja rahvast puupüsti täis
Täna, 30. aprillil Pokumaal toimunud Uma Laul II kontservõistlusel esitati täismajale 28
uut võrokeelset laulu, millest nii žürii kui ka publiku südamed võitsid Mari Kalkuni laul
"Suvi" ning Aapo Ilvese "Valgust henge" (esitajateks Aapo Ilves ja Marja-Liisa Plats).
Uma Laul II võistluskontserdi korraldaja Siim Meeliste sõnul esitati võistlusel väga vahvaid ja
erinäolisi lugusid, mis rahva nii kaasa plaksutama kui ka laulma panid. "Nii mõnigi lugu võttis
jala tatsuma ja pani kaasa ümisema. Nüüd on juures vähemalt 28 uut võrukeelset lugu, mida
külapeol või lähedastega koos olles laulda võiks," rõõmustab Siim Meeliste uute lugude peale.
Lisaks peapreemiatele jagati välja ka eripreemiaid, nende hulgas "Parimad tänapäevased
rahvalaulikud": Maria Silla "Pensionäri elo", Enno Säinast "Pudru lugu" ja "Edimest kõrda" ning
Koidu Vider "Hallo, siin vanaimä!". Parimaks lastelauluks kuulutati Jan Rahmani "Mis om suurõ
järve takan?" ning parimaks rahvapäraseks lastelauluks Urmas Kalla "Pinnär". Tiitli "Uus vorm
võrokeelses laulus" pälvis "Kodomäng" (sõnad Wimberg, tõlge võru keelde Contra, muusika Aare
Pai) Öösorri esituses ning stiilipuhtaimaks poplauluks tunnistati Andres Ojasoo (jun) laul
"Nuurus" ansambel Mix Mitte esituses.
Uma Laul II võistluse žüriisse kuulusid Ants Johanson (SA Tartu Muusikafestival), Mariko Faster
(Võru Instituut), Taive Särg (Eesti Kirjandusmuuseum), Marje Metsur (näitleja, II Uma Pido
memm) ja Raivo Trass (II Uma Pido kontserdi lavastaja).
Uma Laul II kontsertvõistlusele eelnes Uma Pido pressipäev, kus allkirjastati võro keeles
kirjutatud sponsorlepingud Nopri Meierei, Arke ning Lõuna Pagaritega.
Sponsorlepingute allkirjastamise järel toimus lõõtspilli anatoomiatund lõõtspillimeister Heino
Tartese juhendamisel, kus kohalolijad said uudistada, mis peitub lõõtspilli sees, ning nuputada,
kuidas üks õige Teppo tüüpi lõõtspill lahti käib.
Lõõtspilli anatoomiatunnilE järgnes aga konnakooride harjutustund kohalolijatele, mida juhtis
Uma Pido konnakooride üldjuht Silja Otsar. Algajad "konnad "said Uma Laulu võistluse ajaks
hääled lahti laulda ning II Uma Pido kontserdil esitlusele tulevate lauludega tutvust teha.
Uma Laulu võistluskontserti ning pressisündmuse toimumist toetas Pokumaa. Autasusid panid
välja Eesti Kirjandusmuuseum, Võru Instituut, Võro Selts VKKF, MTÜ Võru Noored Mehed,
Eesti Maanteemuuseum, Savi turismitalu, Taevaskoja Salamaa, hotell Pesa, MTÜ Piusamaa,
Pokumaa ja Nopri meierei.
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