
 
 
Hääd koorijuhid! 
 
Kirja teiselt lehelt leiate Uma Pido koostööpartneri Mooste rahvamuusikatöötluste festivali 
koostööpakkumise. Kellel on soovi kooriga jüripäeva Moostes pidada, siis see on tore võimalus, 
soovitan väga!  
 
Veel:  
Registreerudes teatasid mitmed segakoorid, et õpivad ära ka mees- ja naiskooride laulud, et 
osaleda peol nais-meeskooride osas. Toon allpool ära sellest teatanud koorid. Kas olete jäänud 
oma otsuse juurde ja saate hakkama?  
Hilaro: mehi 11, naisi 27  
Kanepi segakoor: 2 meest  
Laulu-mänguselts Helin: 4 meest, 11 naist  
Räpina Kammerkoor: 9 meest, 12 naist  
Siller: 6 meest, 19 naist  
U-Tuur: 9 meest, 13 naist  
Vastseliina Kammerkoor: 6 meest, 14 naist  
Võru Kesklinna Gümnaasiumi segakoor: 9 noormeest, 22 neiut 
 
Küsimus teistele segakooridele: kas soovite sellesse eriti töökasse lauljate seltskonda juurde tulla? 
Selleks on võimalus. Andke endast teada!  
 
Abiks võiksid olla Võrus naiskoori Kannel juures ja Põlvas naiskoori Mai juures toimuvad 
"nurmenaiste" proovid, kus harjutavad need naised, kes regulaarselt kuskil kooris ei käi, kuid 
soovivad end mobiliseerida just Umaks Pidoks. Proove juhendavad Põlvas Saidi Tammeorg ja 
Võrus Helga Ilves ja Erja Arop. Segakooride naised on proovidesse oodatud! Muidugi ei ole 
keelatud kodus oma kooriga harjutamine, kui vaid aega ja jaksu on....  
Märtsis on "nurmenaiste" proovid:  
- Võrus 15. märtsil kell 19.00 Võru Kultuurimajas Kannel  
- Põlvas 16. märtsil kell 18.00 Põlva Kultuurikeskuses  
 
Sarnaselt naistega käib koos ka väike seltskond "metsamehi", kes kogunevad koos Põlvamaa 
Meeskooriga Vana-Koiolas. Märtsis on "metsameeste" proov 28. märtsil kell 16.00 Vana-Koiola 
rahvamajas. Segakooride mehed on oodatud sinna proovi! 
 
Uuel nädalal annan teada ka koondproovide aegadest ja korraldusest!  
 
Ja lõpetuseks küsimus kõigile "väliskooridele", st neile, kes ei ole Põlva või Võru maakonnast: 
Kuidas tuli teie koori otsus tulla võrukeelsele laulupeole? Nt kas teil on siitkandist pärit liikmeid 
või on dirigent siitkandist või tundus asi lihtsalt põnev või oli lihtsalt pragmaatiline otsus, et 
midagi peab ju tegema... Mida põnevat olete seoses selle peoga juba kogenud, nt keele raskus, 
arusaadavus-arusaamatus jne? Vahvaimad vastused avaldame peo blogis! Oodatud on ka fotod 
proovidest, oma koori väike tutvustus, blogi või koduka link vms. See ei ole kellegile kohustuslik 
vastata, kuid on põnev ja suurendab peo-ootust.  
 
Südamest tervitades,  
Triinu Ojar  
Uma Pido projektijuht  
533 22 153 
triinu.ojar@wi.werro.ee, tel 533 22 153 
 
 



 

 

 

ÜLESKUTSE UMA PIDO NAIS- MEES JA SEGAKOORIDELE! 

Uma laul tulõ rahvalõ tagasi! 

 

Jüripäeval, 23. aprillil, ootab eesti rahvamuusikatöötluste festival Moisekatsi Eelohelü  Uma 

Pidol`le registreerunud nais-, mees- ja segakoore Põlvamaale Mooste mõisasse  

UMA PIDO laulude ühislaulmisele. 

 

2007. aastal alguse saanud ühislaulmised loojuvale päikesele Mooste järve ääres on kujunenud 

üheks ilusamaks traditsiooniks festivali avapäeval. 

Ka sellel kevadel on Uma Pido`l osalevad koorid kutsutud suurele ühislaulmisele  ja festivali 

avapeole. Millised lood ja laulud täpselt võiks Mooste järve ääres kõlada, jäägu koorijuhtide 

otsustada. Ootamegi koos registreerumisega koorijuhtide arvamusi ühislaulmiseks sobivate 

laulude osas.  

 

Koorid, kes soovivad ühislaulmisel osaleda, peavad ennast eelnevalt registreerima aadressil 

folkfest@polvamaa.ee. Palume registreerumisel ära märkida koori nimi, dirigendi nimi, 

ontaktandmed ning osavõtjate arv.  

 

Eelregistreerimise viimane kuupäev on 31. märts 2010 

 

Kõigil eelregistreerunud kooridel on võimalus osaleda XI EESTI 

RAHVAMUUSIKATÖÖTLUSTE FESTIVALI avapäeva sündmustel, milleks on: 

REEDEL, 23. aprillil 

18.00  Mooste uue Folgikoja avamine, ühislaulmine koos ansambliga “Ütsiotsõ”. 

19.00  E  STuudio kooride kontsert uues Folgikojas. 

20.30  Laulud loojuvale päevale Mooste järve ääres koos UMA PIDO kooridega. 

21.00  Folgijämm uues Folgikojas ansamblitega Piccolo Folk ja Fibrill. 

24.00  Öölaulud Rasina remmelga juures. 

 

Eelregistreerunud kooride liikmetele on kõik avapäeva kontserdid uues Folgikojas 25 

krooni! 

 

Täpsem info ja ettepanekud 

Aadressil: folkfest@polvamaa.ee või telefonil 50 87 825 

Ülle Podekrat, festivali kunstiline juht 


