Hääd koorijuhid!
Aitäh registreerumast oma koore Umale Pidole! Proovin sellesse kirja panna kokku infot kõige
kohta, mis pidu puudutab.
Peol osalejate arv, erinevad projektid uute lauljate kaasamiseks. Umale Pidole on kirja pannud
125 koori 2969 lauljaga. Lauljatele tõotab lisa tulla kogukonnakooridest, kes laulavad ühehäälselt
kaasa peo ühendkooride osas. Edukalt on käivitunud "Naasõ' nurmõlt" projektkooride
kooskäimised Võrus ja Põlvas – mõlemas kohas on end "mobiliseerinud" ja käib naiskooride laule
õppimas 40 naist, kes tavaliselt kuskil kooris laulmas ei käi. Loodetavasti tulevad ka seekord peole
"Mehe' mõtsast".
Info esinejatele-koorijuhtidele. Peo kohta saab infot kodulehelt www.umapido.ee. Aeg-ajalt
tasub jälgida rubriiki "teedüs esinejile" (võrukeelsel lehel) või "esinejate info" (eestikeelne leht) –
kus on registreerunud kooride nimekiri, peo kava, noodivihiku muutuste-paranduste ja näpunäidete
fail (täna ka selle kirja lisas), hiljem ka koondproovide info. Igast muutusest selles rubriigis annan
teada ka e-postiga. Lingi "laulu'" või "laulud" alt leiate kõigi peo laulude seletavad tõlked eesti
keelde, mida võib eriti vaja minna väljastpoolt Lõuna-Eestit tulevatel kooridel.
Muutused peo kavas. Noodivihikus on kaks laulu, mida lavastaja otsustas kooride kavva siiski
mitte võtta: "Soe' lätsi orgo pite" ja "Ku olõsi".
Peo laulude saated. Internetis on alates 15. veebruarist olemas peo bändi (Folkräüss) poolt tehtud
fonod päris mitmetele lauludele, lisaks üks klaverisaade. Kõige lihtsam on nendeni jõuda peo blogi
umapido.wordpress.com kaudu, kus need blogi paremas servas eraldi välja toodud on. Blogisse
saab ka peo kodulehe kaudu. Kui olete saateid kuulanud ja soovite neid kooriproovis kasutada,
võite saated ise alla laadida või tellida CD-plaadi. Plaadi tooriku ja paljunduse eest tuleb arvestada
kuluga 25 kr ja soovist plaati saada tuleb teada anda hiljemalt 5. märtsiks aadressil
triinu.ojar@wi.werro.ee, vajadusel paneme selle ka posti.
Peo laulude lindistused. Kõik peole tulevad laulud on mitmete Põlva maakonna lauljate ja
koorijuhtide abiga stuudios sisse lauldud. Ka neid laule saab kuulata Internetis (ikka seesama
umapido.wordpress.com) ja vajadusel alla laadida või plaadi tellida (kulu ja tähtaeg sama: 25 kr ja
5. märts). Lindistuste põhieesmärk on olla abiks liikumisjuhtidele ja lavastajale, samuti anda
hääldusabi külaliskooridele, st need lindistused ei ole peolaulude lõplik ja täiuslik variant, kuid
kindlasti on nende kuulamine abiks kõigile.
Koondproovid toimuvad aprillis-mais Võrus ja Põlvas, segakooride puhul arvatavalt ka Tartus,
kuupäevadest anname õige pea teada. Kaugemalt tulejatel on arvatavasti raske koondproovidesse
terve kooriga sõita, nende puhul loodame, et proove saab külastada vähemalt koorijuht.
Muu info, kaasalöömine Uma Pido blogi sissekannete tekitamisel. Peo muu info, kõik
väljaläinud pressiteated, teated konkurssidest, eelüritustest jms, on kodulehel rubriigis "uudissõ'"
või "uudised" – jälgige ka seda – nii saate kursis olla, mis peoga seoses veel sünnib! Kodulehelt
läheb link peo blogisse, mis asub aadressil umapido.wordpress.com. Kui peo ametlik koduleht on
küllaltki konservatiivne, siis blogi on koht, kuhu saab vabalt saata igasugu peoga seotud uudiseid:
kui teil on tulemas kontsert, kus laulate mõne Uma Pido laulu, kui teil oli ülilõbus või hoopis raske kooriproov Uma Pido lauludega, kui käisite laagris või reisil – saatke korraldajatele enda
tegemiste kohta infot ja pilte!
Ja kõige kohta, mis jäi praegu rääkimata, küsige: kirjutage ja helistage! Laulude läbi, mida praegu
õpime, tuleb meie esivanemate ilmanägemine meile lähemale – nii neile, kelle jaoks laulude keel
on uma, kui neile, kes sellega varem palju kokku puutunud ei ole. Head harjutamist!
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