Head koorijuhid, siit tuleb viimane suurem peoinfo enne pidu ennast!
* Prooviga alustame TÄPSELT kell 12, seega palume vähemalt 15 minutit varem
kohal olla!
* Kivi ja veepudel on vaja kohe proovi alguseks bussist kaasa võtta!
* Proov toimub peokava järjekorras ja kestab umbes kuni 16.15
* Kell 16.30-17.45 on veel kord kogu peo kiire läbimäng
* Kell 18.00 võtavad konnakoorid üles rahvalaulud (täpsemad paigad kihelkonniti
saab teada Kubijal kohapeal)
* Kell 19.00-21.00 (orienteeruvalt) peakontsert
* Kohe sellele järgneb simman, mängivad Untsakad
* Kohe pärast peakontserti ootame kõiki peol osalenud koorijuhte tänulauda (telk
lauaga asub Kubija laulukaare taga)
* Busside parkimine on korraldatud lauluväljakule nii lähedal, kui peopäeva liiklusskeem
seda vähegi võimaldab - teid aitavad parkimiskorraldajad!
* Koorikotid koos käepaelte, kavavihikute ja toidutalongidega (viimane puudutab lasteja mudilaskoore ning nende saatjaid ja segakooride koolinoori) ootavad teid staabitelgis.
Samuti saab sealt kätte tellitud III Uma Pido särgid.
Staabitelk asub pingiridadest ülevalpool mäe otsas, selle tunnete ära Uma Pido logo
järgi.
* Sel peol ei lähe vaja kooride lippe ega plagusid - rongkäiku EI tule.
* Oma kodukandi vee toomiseks (pühalik ja sümboolne oleks mõnest jõest või allikast)
valigu koorid endale 1-3 liikmeline esindus. Pudel (või kann või mõni muu anum, millega
vett tuua soovite) peab olema armastusega kaunistatud. Pärast vee väljakallamist jääb
pudel koorile mälestuseks.
* Et nii laste toidutalongidega kui täiskasvanute söömine kulgeks sujuvalt, palume kinni
pidada koorikotikeses olevast söömise graafikust! AGA graafik kehtib juhul, kui
peaproov kulgeb plaanipäraselt; võimalikud on väikesed nihked. Loomulikult tuleb siis
proovi tähtsamaks pidada ja õigel ajal laval olla! Lastele on söögiks korralik soe praad:
kartul, kaste, kotlett, viiner, mahl, magustoiduks jogurtitops. Õhtuseks kõhutäieks või
vajadusel vahenäksiks võtku igaüks piknikukotike kaasa. Kohapeal on võimalus soovi
korral ka lisatoitu osta.
* Kui ilm vähegi lubab, palume lavastuslikku pühaduse kontseptsiooni järgides, et
rõivastuse ülemine osa oleks heledat värvi (valge, linane, sobib ka igasugune
rahvarõivas).
* Rõivaste vahetamiseks spetsiaalset kohta ei ole. Seda tehakse Kubijal traditsiooniliselt
kas oma bussis või metsa all.

* Mudilastele soovitame koorijuhtidel ja saatjatel lisaks rõõmsale tujule kaasa võtta ka
mänge, raamatuid ja muud sellist, et meelt lahutada ja ajakulgu väikestele kergemaks
teha.
* Mudilaskooride koorijuhtidel palume võimalusel lastega LAVALE kaasa tulla - see on
lastele suureks toeks!
* KKK = kolm kaitset kaasa! Vihmatõrje (keep, MITTE vihmavari!), päiksetõrje
(nokamütsid, rätikud, päevituskreem), SÄÄSEtõrje (sõltumata ilmast!)
* Joogivesi - võimalikult naturaalne, ilma mahlata. (Kuuma ilma puhul on suureks abiks
ka roheline tee - jahutab seespidiselt organismi.)
* Palume MUKidel ja LAKidel Talgolaulu harjutada - mudilased ja lapsed seisavad
Talgolaulu ajal juba laval. Kui mudilastel muu raskevõitu on (Talgolaul ongi suhteliselt
keerukas oma sõnavara poolest), siis on peamine, et osataks julgelt kasvõi „talgo, talgo“
kaasa laulda! Ka see annab ühisele tundele ja peole hoogu juurde!
* Pikse palvõ’
Palume NOODI kõigil kooridel kaasa võtta. Pärast Pikse palvõt on VAIKUS, siis on
KÄRGAHTUS (kasutatakse pürotehnikat) ja siis on JÄLLE VAIKUS. Keegi EI reageeri
seni, kuni dirigent annab märku ja lauljad lahkuvad (nt m-hääliku saatel) eri
suundadesse lavalt laiali.
* Pärast kiiret läbimängu, mis lõpeb kell 17.45, EI OLE võimalik enam ka kohalikel Võru
kooridel koju lipsata - parkimisele ja läbipääsemisele kuluvat aega arvestades ei jõuaks
te enam peakontserdiks tagasi! Palume arvestada kõigil sellega, et terve päev möödub
meeldivalt Kubija männilõhnalises ja värskes õhus! :)
* Palume tutvuda koorijuhtidel lavaskeemiga (manuses), kus on näidatud häälerühmade
paiknevused vastavalt lauludele - nii sujub proov meie kõigi jaoks libedamalt!
* Palume koorijuhtidel seda kirja lauljatele tutvustada enne peole tulekut, mitte alles
bussis teel olles!
Kõik sujub!
Umma asja ajadõn ju tõistmuudu ei saa - peab sujuma. Armastusõ jõõn voolas vesi iks
häste.
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