Hää’ mudilaisi-, latsi ja poiskõisikuurõ dirigendi’!
Loodami, et Umas Pidos har´otaminõ lätt ilostõ!
Seo lingi all https://www.dropbox.com/sh/1w1qa9na1tkcv7j/AACweeHNnv8qCl0M-zMf22NOa?dl=0
omma’ lõpus kõigi latsilaulõ klavõrisaatõ’ har´otamisõ lihtsämbäs tegemises!
Pido kava vahtsõmba variantsi või löüdä’ seo lingi alt:
http://www.umapido.ee/images/failid/veebr_2016.pdf
Siist-säält om tulnu küsümüisi seo kottalõ, kuis latsõ’ ütiskooriplokkõst ossa võtma pidänü ja kas
poiskõisikoori’ läävä’ ütte latsi- vai mudilaisikuurõga.
Poiskõisikuurõ osalõminõ pidol
Poiskõisikuurõ juhataja’ valiva’ umalõ koorilõ MUK vai LAK osa vastavalt uma koori poiskõisi
vanusõlõ ni jõvvulõ.
POK, kiä vali MUK kava, opp kava MUK info perrä!
POK, kiä vali LAK kava, opp kava LAK info perrä!
Ütiskooriplokk pido alostusõn
Latsõ’ (MUK, LAK, POK) lava pääle ei lää’, a istussõ’ rahva ni lava vaihõpäälidse jao pääl pinke
pääl (nigu II Uma Pidolgi). Latsõ’ laulva’ uma kotussõ päält üten Eesti Vabariigi hümni „Mu
isamaa, mu õnn ja rõõm“ ni „Tulõsõnno“ – seo om regilaul iistvõtjaga. Har´otage seod, et sõna’
võõra’ ei olõssi!
Ütiskooriplokk pido lõpun
MUK ei piä’ lõpuplokki laulma, vällä arvat „Mõtsakodo“ refrään uma kotussõ päält. Ku MUK iks
taht lõpuplokist ossa võtta, sis tulõ näil LAKiga üten lava pääle minnä’ ja ütiskuurõ lõpuploki
laulu’ 2-helülidselt är’ oppi.
Egäs juhus kõrdami üle kõik laulu, midä latsõ’ laulva’:
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm – LAK, MUK kõigiga üten
Tulõsõna’ – LAK, MUK kõigiga üten
Om laul – LAK üten NAKga
Kosmos – LAK
Mõtsaelo – LAK
Kikkasiin – MUK
Lõvijaht – LAK, MUK
Seenelaul – LAK, MUK, üten MEKga
Mäng – LAK, MUK
Mõtsakodo – MUK kotussõ päält, LAK üten ÜKga lava pääle minnen
Võromaa laulu’ – LAK üten ÜKga
Uma Pido popurrii – LAK üten ÜKga
Puu’ kasussõ’ korgõs – LAK üten ÜKga
Loomuligult ei olõ’ keelet kõigil kooriliikel kogo latsi kava är’ oppi – uma kuuri jovvulõ vastavalt!
Latsilõ neo’ laulu’ miildüse’ ☺
Kõik küsümüse’ omma’ väegä oodõt. Ilosat pido uutmist!
Signe Rõõmus (signe@tamula.edu.ee, tel 56646042)
Kersti Juurma (kersti.juurma@gmail.com, tel 5283246)

