Hää’ IV Uma Pido kunnakuurõ laulja’ ja dirigendi’!
Püvvämi taa kiräga vastata küsümüisile, mis võiva’ teil pidos har´otadõn ette tulla’. Ku
küsümüisi om viil, sõs võtkõ aga ühendüst ja küsüge!
Kunnakoori’ võinu pidol üten laulda’:
KIMMÄLE
• Pido algusõn „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, „Tulõsõna’“
• Lõpuütiskuurõ osan: „Võromaa laulu’“, „Popurrii“ ja „Puu’ kasusõ korgõs“.
• Lihtsä’ rahvalaulu’: “Mõtsakodo” ja “Neio’ põlgva’”
TAHTJILÕ sobissõ’ laulmisõs ka pido alostusõosa ütiskuurõ laulu’: „Mõtõ’ Võromaast“ ja
„Kuionu puu“.
OPPUSSÕNA’ egä laulu kottalõ eräle:
„Võromaa laulu’“
Laulda’ soprani (soovi kõrral ka aldi) partiid. Takten 6-7 võinu naislaulja’ vaiht pitä. Tähele
panda - lõpuosan nakkas 1. volt jo taktin 49, mitte alles 50. taktin nigu noodin kirän.
„Popurrii“ – laulda’ päämädselt sopranipartiid.
Takti’ 1, 3, 7 ja 74 võinu jättä latsilõ laulda’. Takten 32-39 võinu laulda aldi partiid, ku
sopran ülearvo korgõ tundus. Takten 112-119 laulva’ õnnõ miihi helü’.
„Puu’ kasusõ korgõs“. 1. ja 2. salmin laulda kõikaig viisi üten. Seo tähendäs takten 9-24
ütehelüline meloodia (taktin 23 üleminõ a nuut). Refräänin soprani partii. 3. salmin (takten
65-80) laulda’ samma meloodiat (olkugi, et seo om käkitü eri helürühmi vaihõlõ).
„Mõtsakodo“ – laulda’ õnnõ refräänisõna’ „tseioleio leelole“.
„Neio’ põlgva’“ laulda’ refrääni „hairussaa, hairussaa, hairussaa, valõrallallaa“.
„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ om Eesti Vabariigi hümn, ainumanõ eestikeeline laul
pidol, laulda’ viisi üten.
„Tulõsõna’“ – laulda’ iistlaulja perrä refrääni „pala, pala“, peräst sedä fraasi kõrdaminõ ni
vahtsõst refräänisõna’.
„Mõtõ’ Võromaast“ – laulda’ viisi (soprani partii). Takten 21-24 laulda’ aldi partiid, 25-29
tenori partiid, edesi jälki soprani viisi.
„Kuionu puu“ – Vastavalt võimõtõlõ valli’ kas soprani vai aldi partii. Soovitami sõski
soprani viisi ärä oppi, selle et kunnakuurõ laulja’ saisva’ pidol sopraniidõ poolõ pääl.
Pallõmi opata veidü’ madalambalt. Ku kunnakoorin om miihihelle, sis võinu kõik põhiviisi
laulda’ (bassi partii). Opitava viisi pikküs om 4 takti (takti 5-8), ülejäänü’ omma’ kõik sama
viisiga, erinese õnnõ sõna’. Vokaliisi jao või opata ka aldi partii, a sis om jälki keerolinõ
sopraniidõ kesken saista.
Hääd pidos har´otamist!
21. jaanuaril 2016.
Uma Pido kunnakuurõ juhi’ Silja Otsar (siljaotsar@gmail.com, tel 5156900) ja Eda Hirson
(eda.hirson@gmail.com, tel 5225469).

