
 
 
 
Hääd lauljad ja koorijuhid! 
 
Püüame nüüd korraldajate poolt panna ühte kohta võimalikult palju peopäeva ja peo 
ettevalmistustega seotud infot. Lugege tähelepanelikult! :) 
 
Peoks valmistumine. Veel on aega harjutada! Koondproovis osalemine on elementaarne! 
Kaugemalt tulevad koorid, hoolitsege selle eest, et koondproovis oleks vähemalt teie 
koorijuht! Palume lugeda peo kodulehelt esinejate info alt "abiks koorijuhile" ning "peo 
kava" linke, samuti kõike muud! 
Koori andmete täpsustamine. Vaadake peo kodulehelt esinejate info alt (link "peole 
registreerunud koorid"), kas teie koori ja dirigentide nimed on õiged, kas lauljate arv klapib 
ja kas kihelkonnanimi on õige. Kui soovite midagi muuta, andke teada! Käepaelte ja 
toidutalongide õige koguse jaoks on tulejate arvud väga olulised! 
 
Peopäeva kellaajad 29. mail 
9.00. NK 
9.20. NK, MK ühised laulud, edasi MK  
10.00. SEK  
11.00. LAK  
11.45. ÜK  
12.30. Liikujate proov, lauljatel söömine.  
14.00. KOGU KONTSERDI LÄBIMÄNG KÕIGI OSALEJATEGA  
16.00. Riiete korrastamine, söömine, rongkäiku minek.  
17.30. Rongkäigu kogunemine. 
18.00. RONGKÄIK LAULUVÄLJAKULE  
19.00. PIDU, SIMMAN  
Simmani ajal orienteeruvalt kell 21.30 dirigentide tervituslaud Jaagumäe telgis. 
22.30. Kojusõidud 

Palume igal kooriliigil oma proovi jõuda õigeaegselt ehk siis natuke enne proovi 
algust! 

Koori esindajal palume staabist võtta kotike koorile. Selles on käepaelad kõigile 
esinejatele, samuti dirigentide rosetid ning laste toidutalongid. Käepaelad võimaldavad 
piletikontrollist rahulikult mööda käia. Alates kella 17st piiratakse lauluväljaku ala ja 
hakatakse müüma kontserdi pileteid ja kontrollitakse käepaelu. 
 
Staap asub Intsikurmus publiku pinkide taga puude all. 
Arstiabi  on kättesaadav kohapeal, selle eest hoolitseb Põlva haigla kiirabi. 
Ilm . On sõlmitud kokkulepe Ilmataadiga hea ilma osas, kuid unustati kokku leppida hea 
ilma mõistes, seega tuleb arvestada sellega, et meie ja Ilmataadi arvamused heast ilmast on 
erinevad... 
Parkimine. Intsikurmu parklates on hommikul kindlasti ruumi ja teid aidatakse parkida 
nii, et sõidukeid mahuks sinna võimalikult palju. Kui koori buss jääb sinna paika, on kõigil 
teada, kus pärast pidu kokku saada. Kui koori buss sõidab vahepeal ära, mis võib juhtuda 
Võru ja Põlva mk kooride puhul, tuleb kokku leppida piirkond või koht, kus buss järgi 
tulles parkida püüab. 
 
 



 
Riietus, varustus, kotid.  

Palume arvestada pika päeva ja selleks kõige vajalikuga: vihmakeep, soojad riided, 
päikesekreem, müts...  

Riietumisel on tähtsaim meeles pidada, et tullakse osa võtma pidulikust sündmusest. 
Rahvarõivad on parimad! Sobivad ka rahvuslikus stiilis, nt linased vms rõivad. Koori 
ükskõik, milline ühtne või kokkulepitud värvides vorm on vahva! T-särgid ja lühikesed 
püksid peole ei sobi! Kui aga terve koor on ühistes t-särkides (nt koori logoga särgid, Uma 
Pido särgid vms), siis on see igati teretulnud. 

Intsikurmu vähest ruumi nii paljude lauljate (3300) ja oodatava publiku vahel 
püütakse ilusasti jagada. Peo lavastaja idee kohaselt saavad lauljad istuda peo ajal pinkidel 
paremal ja vasakul pool lava kõrval. Kahjuks ei teki seal ühelegi koorile päris oma kohta. 
Seega tuleks kaasasolev kraam viia autosse, bussi, anda kellegi kätte publiku hulgas või 
hoida endaga kaasas. Endaga rongkäigus ja peol kaasas olevad asjad peaksid olema kotis, 
mis sobib peole (laulupeokott, linane kott, märss vms). Kilekott, värviline seljakott vms 
peole ei sobi! 
 
Toitlustamine peaproovis 
 Koolilapsed ja nende saatjad saavad toidutalongi ühe portsu söögi saamiseks. 
 Täiskasvanud saavad süüa osta ning toitlustaja on lubanud hoida hinnad peaproovi 
ajal madalamad. Kui lauluväljak avatakse publikule, on hinnad kallimad. 
 Sobiv aeg söömiseks on siis, kui te ei ole otseselt proovis hõivatud! 
 
Rongkäik. Palume rongkäigu jaoks võtta kaasa oma koori sümboolika: sildid, lipud... 
Kohaliku omavalitsuse silte-sümboolikat vaja ei lähe, sest rongkäigus kõnnime me Vana 
Võromaa 8 kihelkonna siltide ning siltide "seto sõsara' ja vele'" ja "sõbra' ja sugulasõ'" all. 
Kui keegi "sõpradest ja sugulastest" soovib lisaks koori sümboolikale kaasa võtta oma 
kihelkonna sildi, siis see on väga teretulnud! 
 
Lisainfo: Uma Pido DVD. Nagu esimestki peost, tehakse ka nüüd Umast Pidost DVD, 
seekord saavad osalevad kollektiivid selle endale tasuta ja seda kõike tänu Piiriveere Liidri 
toetusele. 
 
 
Uma Pido päev tuleb pikk, kuid loodetavasti ka meeldejääv ja vahva! Täname juba ette 
kõiki kannatlikkuse ja rõõmsa meele eest! 
 
 
Lavastaja Raivo Trass ja Uma Pido toimkond 
 


