Hääd UMA PIDO sõbrad!

Pidupäev on selleks korraks otsas – oli oma ja uhke, rõõmus ja väärikas. Saadame natuke infot peo "nänni",
valmiva DVD ja eesootava kolmanda Uma Pido kohta.
Et head tunnet ja muhedat mälestust peost elavana hoida, on võimalik soetada endale Uma Pido
atribuutikat ehk nänni :)
Kel huvi ja soovi, saab Võru Instituudist
• osta väga kvaliteetset ja ihusõbralikku, peo tunnuslause ja lõõtsatikandiga kirjatud linast Uma Pido särki
Uma Pido hamõ – 250 krooni
• hankida Uma Pido plakateid (neid saab näha Uma Pido kodulehelt uudiste lingi all):
Flaierid A5 – tasuta
Plakatid A4 – tasuta
Plakatid A2 - tasuta
Suur bussipeatuse plakat (oli üleval ainult Võrus, 1,2 x 1,7 m) - 175 krooni. Tõeliste
kollektsionääride hulgas tegu rariteetse mälestusesemega, üle kogu maailma pakkumisel ainult 10 eksemplari!
• soetada värvilise mälestuskilluna Uma Pido käepaela hinnaga 3 kr, mis on osakene kuuest punutud
kilomeetrist
• osta kavavihikut 15 krooni tk. Kavavihikus on kõikide laulude sõnad, tähtsam info olnud peo kohta ja
muidu ilusat lugemist.
Pakkumine ei aegu, kuid kõiki nimetatud asju on piiratud kogus!
Võru Instituut on avatud E-R, 9.00-17-00
Tulemas on ka duubel-DVD olnud peost, mis valmib suve jooksul!
Sarnaselt eelmisele korrale on üks plaat täis peo peakontserti ja teisel kõik muu, mis seotud peo ja selle
meluga. Kõik osalenud kollektiivid saavad ühe komplekti tasuta tänu Piiriveere Liidri toetusele!
Kes aga soovib enesele koju päris oma eksemplari, saab seda kindlasti osta. Hind sõltub tellitavast
tiraažist, kuid ei ole kindlasti suurem kui 150 kr, pigem väiksem :)
Et oskaksime tellida võimalikult õige koguse DVD-sid, paneme kirja kindlaid soovijaid, kellele
kindlasti ka hinnasoodustuse teeme. Palun andke kindla soovi korral teada oma nimi, meiliaadress ja telefon!
Kolmas Uma Pido tuleb 1. juunil 2013!
Korraldajad on rõõmsad, et teine Uma Pido tuli nii ruttu peale esimest – vahet jäi vaid üks aasta, st
esimene pidu oli 2008. aastal ning teine käesoleval. Nüüd otsustati vahet jätta kaks aastat ja teha uus pidu
2013. aastal 1. juunil ja loomulikult Võrus Kubija lauluväljakul.
Miks jääb vahele kaks aastat? Korraldajate soov on teha pidu võimalikult meeldejääv. See aga nõuab
pühendumist ja aega... Sügisel kutsutakse kindlasti kokku ümarlaud, et arutada kolmanda peo korraldust ja
moodustada peo toimkond.
Kindlasti ei jää kaks vahepealset aastat Umast Pidost tühjaks... me kohtume ja suurendame peo-ootust,
et siis 2013. aasta kevadel jälle peoks valmis olla! Viisi- ja värsisepad võivad end valmis panna – tuleb
konkursse! Laulusõbrad oodaku kontserte! Ja hakkajad inimesed pakkugu välja, mis veel toimuda võiks...
Kõik mõtted seoses uue peoga on väga oodatud! Milliseid laule võiks peol laulda? Milliseid laule võiks
uuesti laulda? Mis võiks korralduses teisiti olla? Kas teil on pööraseid mõtteid uute toredate projektide kohta
seoses Uma Pidoga? Tuletagem meelde mehi metsast ja naisi nurmelt ja kasvõi konnakoore...
Uma Pido on meie kõigi oma pidu! Peol saime end tunda ühtsena, liitku meid ka uue peo ootus!

Korraldajate nimel,
Triinu Ojar
Võro Selts VKKF
533 22 153
triinu.ojar@wi.werro.ee

