
 
 
 
Pressiteedüs 27. aprill 2015 
 
Riidi, 24. aprillil oll´ Moostõn väkev koorikontsõr t 
 
Riidi, 24. aprillil oll´ Moostõn rahvamuusikatöötlu isi festivali alostusõs väkev kontsõrt 240 
lauljaga 10 koorist, kiä laulsõva hulga publiku silmi all 12 võrokeelist laulu.  
 
Mitmõ laulu jaos oll tuu edimäne kooriesitüs, tuu tähendäs, et esitedi uudisloomingut. Mitmõ’ 
laulu’ kõnõliva’ mõtsast ja puiõst, selle et tuust kõnõlõs veidü inämb ku aasta peräst tulõv neläs 
Uma Pido. Pido kõrraldajidõ jaos oll´ taa kontsõrt ka katsõlava, miä avitas otsusta, mändse’ laulu’ 
pidolõ hää’ omma’. 
 
Kontsõrdi lõpulaul oll´ Aapo Ilvesse "Puu' kasussõ' korgõs", mille Ilves kirot õkvalt tulõvadsõ Uma 
Pido jaos. Tervelt nelä kontsõrdilauluga autorina köüdetü Ilvesse Aapo ütel´ päält kontsõrti 
niimuudu: “Oll’ väkev tunnõ, kõlasi häste, nigu ütles muusika-aasta lõugahus! Kuulda’ olli’ 
kotussõ’, midä veidü muutma piässi ja kuulda oll´, et mõni laul om joba nii hää, et midägi ei olõ’ 
vaja muuta. Näütüses laul “Puu’ kasussõ’ korgõs” oll´ kuurõ esitüsen Määri Andrese sääden 
niipall´o ullimuudu suurõ mõoga ja hää, et ma jää tuud ütsindä esitäden koorilõ selgele ala…” 
 
Laulõti Alo Ritsingu, Mari Amori, Mari Kalkuni, Tõnis Kõrvitsa, Ahti Bachblumi, Jaanus Jantsoni, 
Andres Määri, Erki Meistri, Siim Aimla, Urmas Kalla, Jan Rahmani, Jaan Pulga, Kauksi Ülle, 
Aivar Piirisilla ja Artur Adsoni loomingut.  
 
Kontsõrdil laulsõva’ Haaslava miihikuur, kammõrkuur Maarja, Kanepi segäkuur, segäkuur 
Kevadised Hetked, Laheda segäkuur, Mooste segäkuur, naisikuur Mai, Räpinä kammõrkuur, Võro 
Keskliina Kooli latsikuur ja Võro naisikuur Tempera.  
Kuurõ dirigendi’ olli’ Ester Liblik, Kalev Lindal, Tiina Kadarpik, Andres Määr, Aino Oviir, Jaanus 
Prükk, Signe Rõõmus ja Saidi Tammeorg. 
 
Kontsõrdi kõrraldamisõ man olli’ tugõja’ ja kuuntüüpartnõri’: rahvamuusikatüütlüisi festival 
Moisekatsi Elohelü, Eesti Kultuurkapitali Põlva ja Võro maakunna ekspertgrupi, Rahvakultuuri 
Keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Võro Instituut.  
 
Neläs Uma Pido tulõ 28. mail 2016. Seo om terve vana Võromaa ja timä katsa kihlkunna rahva 
umakeeline laulupido, kon lauldõn tuntas rõõmu uma rikka kultuuriperändüse ja ummamuudu 
ilmakaemise üle. 
 
Teedüst saa mano: 
Triinu Ojar 
Uma Pido vidäjä 
Võro Selts VKKF 
tel 533 22 153 
triinu.ojar@wi.werro.ee 
www.umapido.ee 
 
MÕNÕ’ PILDI’ KONTSÕRDILT, kõigi autor om Maret Reinumägi.  



 
Laulva’ segäkuur “Keväjädse’ Hetke” ja kammõrkuur Maarja. 
 

 
Lava pääl omma’ naisikoori Mai Põlvast ja Tempera Võrolt. 
 

 
Haaslava miihikuur esit´ kontsõrdi üllätüslaulu – “Agraarpunki”. “Solisti rüükvä’ Rahmani Jan ja Ilvesse Aapo 
 

 
 
“Õkvalt tulõ kontsõrdi lõpulaul “Puu’ kasussõ’ korgõs”, midä laulva’ kõik 240 lauljat,,” ütles Uma Pido projektijuht 
Ojari Triinu 
 
 


