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28.05.2010 
 
Juba homme peetakse 3300 lauljaga Uma Pido 
 
Homme, 29. mail peetakse Põlvas järjekorras teine Uma Pido, millest võtab osa rohkem kui 3300 
lauljat. Laulu- ja rahvapidu algab juba päev varem Uma Pido nakatuspääväga ning kulmineerub 29. 
mai õhtul peakontserdiga Intsikurmu laululaval. Programm on tihe ja tegemisi jagub kogu perele, 
seejuures on tänavakontserdid ning mitmed teisedki ettevõtmised täiesti tasuta; pilet tuleb osta vaid 
õhtusele peakontserdile. 
 
Lavastaja Raivo Trass sõnab Uma Pido ettevalmistuste kulgemise kohta, et terve aasta on teist Uma Pido 
ette valmistatud: valitud võrukeelne laulurepertuaar, korraldatud sõnumikonkurss, peojuhtide valimine ning 
uute tantsude loomine. ”Koondproovid on näidanud, et tahe ja ind laulda võru keeles on tohutu. Huvi ja 
hasart enneolematu. Uma Pido erilisus on muusika, laulu, tantsu ja sõna ühisvägi, mis Põlva Intsikurmu 
vabaõhukatlas kordumatu meeleolu kokku keedab. Nii pole laulupidu enne tehtud, nüüd ta tuleb ja 
vägevalt,” lausub Trass kokkuvõtvalt. 
 
Uma Pido on tavapärasest veidi teistmoodi laulupidu, sest lisaks õppinud laulukooridele astuvad kontsert-
etendusel Intsikurmu laululaval üles sarnaselt eelmise korra Uma Pidole ”mehe' mõtsast” oma meeskooriga, 
neile aga lisanduvad ”naasõ' nurmõlt” naiskoor ning ”konnakoorid”, mis on kokku pandud sugu-, selts-, 
sõprus- ja kogukondadest. Kontsert-etenduse saateansambliks on Folkräüss ning pärast laulupeo 
põhikontserti jätkub pidu simmaniga, kus mängivad Heino Tartes ja sõbrad. 
 
Korraldajad paluvad külastajatel kontserdile tulekuks piisavalt aega ja kannatust varuda – nii saate 
rahulikult auto Intsikurmu parklasse parkida, pileti osta, koha valida ning oma sõbrad ja tuttavad üles 
otsida. Projektijuht Triinu Ojar tuletab peoletulijatele meelde, et kell 18.00 hakkab Põlva järve äärest 
liikuma esinejate rongkäik, mida maksab kindlasti tervitama tulla. " Ja pidotujo tulõ üten võtta – tuu om 
meelega mõista!" ütleb Ojar.  
 
Laulupeo sümbol  
Selleaastase laulupeo sümboliks on valitud lõõtspill, sest lõõtspillimäng on Lõuna-Eestis taas populaarsust 
kogumas. Ka tahetakse niimoodi meeles pidada Põlva kihelkonnast pärit legendaarset pillimeistrit August 
Teppot ja tema poolt välja arendatud nn Teppo tüüpi lõõtspilli. Lõõtspilli suure maketi valmistas Saverna 
lõõtsameister Heino Tartes kunstnik Toomas Hõraku kavandi järgi ning seda kantakse Uma Pido 
rongkäigus 29. mail. 
 
Intsitajad 
Uma Pido rahva seast jälgivad etendust ka intsitajad ehk Põlva kunstikooli õpilaste loodud maskid, mis on 
valmistatud vanapaberi massist ning kriidipulbri ja liimi segust. Põlva kunstikooli juhataja Anne Prangeli 
sõnul sai intsitajate loomine alguse arutlusest, et Põlva linnas peetakse tänavu pärimusaastat, aga mis see 
pärimus siis ikkagi on? ”Nii valmisidki intsitajad, kes pidu pealtvaatajate keskelt puude küljest jälgivad,” 
sõnab Prangel. 
”Vaata ja kuula – sinu peale hingab kogu loodus, kõigel on hing. Puudel, rohul, lindudel, loomadel... Peost 
saavad osa ka nemad. Intsitajad on kui loodusvaimud - ega kõigile neile ei meeldi see, mis inimesed teevad. 
Aga nendega on võimalik harmoonias elada. Kohanema peame siiski meie, inimesed. Intsitajad siis 
itsitavadki. Mõni kurjalt, mõni kibedalt, mõni lahkelt, mõni kavalalt.” 
 
Tunnuslause pikendus 
Peo tunnuslause ”Ku keskkotus kimmäs, sõs ladva’ laulva” sümboliseerib võrukeelset kultuuri nagu 
elujõulist puud. Sel aastal valiti aga tunnuslausele pikendust, mis aitaks ka Kagu-Eesti külalistel võru keelt 
ja meelt paremini mõista. Konkursile laekus 17 tööd, parimaks tööks kuulutati Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Helena Linnamäe tunnuslause pikendus. Lavastaja Raivo Trass kasutab 
nii võidutööd kui ka teisi põnevaid tunnuslause pikendusi Uma Pido kontserdi lavastamisel. 
 
 
 



 
Nakatuspäiv 
Sel aastal algavad peoeelsed tegevused juba 28. mail Uma Pido nakatuspääväga, mil toimuvad kontserdid 
Põlva Maarja kirikus, kesklinnas laskuvad mäest motoriseerimata neljarattalised sõidukid, Põlva 
Kaubamaja taga korraldatakse võrokeelne popkontsert, kus esinevad ansamblid Lõkõriq ja 
Ummamuudu.Ning "sõs, ku päiv mõtsa taadõ lätt" süüdatakse Taevaskojas MTÜ Mõnusam Elu eestvõttel 
laulupeo tuli, mida hoitakse Taevaskojas rahvalaulu, -juttude ja -muusikaga kuni peo rongkäigu minekuni. 
 
Päevaprogramm 
Laupäeval, 29. mail algab päevaprogramm juba kell 8.00 hommikul, mil avatakse Uma Pido laat Põlva 
linna staadionil. Kella 9.00 alustab oma tegevustega laadalava, kus astuvad üles mitmed muusikalised ja 
tantsulised trupid. Päevaprogrammis leiab oma koha ka käeline tegevus, nimelt saab laadal osaleda 
lõõtsaehituse, kõlapillide ja savitöötoas, rahvalaulutöötoa leiavad külastajad Põlva Muusikakooli juurest. 
Muusikalised etteasted toimuvad ka Põlva Kaubamaja taga asuval linnalaval, kus muuhulgas esinevad Uma 
Laul II võitjad ja osalejad. Kell 18.00 alustab Põlva järve äärest liikumist pidurongkäik Intsikurmu ning kell 
19.00 algab peakontsert Intsikurmu laval. 
Lisaks tasub soovitavad korraldajad silmata ka Põlva Päevade kava, mille leiab Põlva linna koduleheküljelt, 
täpsemalt aadressilt http://www.polva.ee/polva_paevad  
 
Repertuaar 
Laulupeo repertuaar koosneb tervenisti võrukeelsetest lauludest, eestikeelsena lauldakse vaid hümn. 
Peamiselt võrukeelsed on nii ülesastumised laadal, kirikus, linnalaval kui ka töötubades. Õhtuse 
pääkontsõrdi kava koosneb rahvalauludest, rahvalikest lauludest, klassikalistest koorilauludest ja uuematest 
kooridele seatud lauludest. On laule, mida teavad kõik ja ka selliseid, mida enamus publikust kuuleb 
kooriseades esmakordselt, näiteks eelmise korra Uma Laulu võidulaul „Lodi tuu ja lodi vii“. 
 
Konnakoorid 
Õppinud koorilauljate kõval astuvad seekordsel Uma Pidol üles ka „konnakoorid“, mis on kokku pandud 
sugu-, selts-, sõprus- ja kogukondade viisipidavatest liikmetest. Konnakoorides osalemine annab inimestele, 
kes hetkel koorilauluga ei tegele, siiski võimaluse nii Uma Pido rongkäigus marssida kui ka Uma Pido 
peakontserdil ühehäälsete lauludega üles astuda. Uma Pidole registreerus kokku 16 konnakoori 230 
lauljaga. Esialgu paljudes koorilauluga sina-peal olijates hämmingut tekitanud projekt on ennast tõestanud: 
21. mail toimunud konnakooride koondproov näitas, et "konnadel" on laulud selged ja viisipidamisega 
probleeme pole. "Koondproovis oli kohe tunda, et kodus on innuga harjutatud," ütles konnakooride üldjuht 
Silja Otsar. 
 
Lauluvõistlus Uma laul 
Uma Pido päevaprogrammis tuleb ettekandmisele ka laule, mis esitati laulupeo ettevalmistuse raames 
korraldatud omakeelsete laulude võistlusele Uma laul II. Koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi ja MTÜga 
Võru Noored Mehed sel kevadel taas teoks saanud omalaadsele lauluvõistlusele laekus kokku 28 laulu, 
mille seast pärjati parimaid erinevates kategooriates. Teiste seas osalesid oma lauludega Mari Kalkun, Aapo 
Ilves, Jan Rahman, Contra jt.  
 
Korraldajad ja toetajad 
Võrukeelse laulupeo Uma Pido korraldajateks on MTÜ Võro Selts VKKF koostöös Võru Instituudi, Põlva 
linnavalitsuse, Põlva ja Võru maavalitsuste ja Põlva kandi MTÜde ja seltside ning kultuurielu eestvõtjatega. 
Uma Pido meediapartnerid on Maaleht, Eesti Ekspress, Uma Leht, Lõunaleht, Võrumaa Teataja ning 
Raadio Marta. 
Ettevõtmist toetavad Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Võru- ja Põlvamaa ekspertgrupid), 
Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskus, Piiriveere Liider, Võrumaa 
Partnerluskogu, Võru Instituut, Võru ja Põlva maavalitsused, Võrumaa ja Põlvamaa omavalitsuste liidud, 
Võru, Räpina, Taheva ja Sõmerpalu vallavalitsused, Nopri Talumeierei, Lõuna Pagarid, Arke lihatööstus ja 
Loovagentuur Maailm. 
 
Lisainfo: 
www.umapido.ee 
http://umapido.wordpress.com  
 
Mari-Liisa Parder, kommunikatsioonijuht 
tel 505 2517, e-post mariliisa.p@gmail.com 
 
Triinu Ojar, peakorraldaja 
tel 533 22 153, e-post triinu.ojar@wi.werro.ee 



 
 
Teadmiseks toimetustele 
 
Uma Pido pressikeskus on avatud ajakirjanikele Põlva Noortekeskuse ruumides (Kesk 15, Põlva, 
kultuurikeskusega samas majas) laupäeval, 29. mail kell 9.00-17.00. 
 
Teadmiseks veel, et laulupeo päeval:  
 

• kl 10.00-10.30 viibivad pressikeskuses laulu- ja rahvapeo võtmeisikud (projektijuht jt), kes 
jagavad operatiivset infot toimuva kohta 

 
• kl 16.30 toimub pressikeskuses briifing, kus on võimalik saada värskeimat teavet õhtuse 

peakontserdi üksikasjadest 
 

• käepaelad ja ajakirjaniku kaelakaardi saab akrediteeringu alusel kätte laulupeo pressikeskusest 
kogu päeva jooksul. 

 
Pressikeskuses saab vajadusel kasutada arvutit ja internetti.  
 
Kõik huvilised ajakirjanikud on oodatud laulupeost osa saama! 
 
Kohtumiseni Põlvas! 
Uma Pido korraldustoimkond 
 


