
 
 

Uma Pido peaproovi ja kontsert-etenduse korraldus 31. mail 
 
 
Peaproovi korraldus 

Ühine peaproov algab kell 13.00. Kubija laululaval. Peaproovi peab lõppema hiljemalt kell 
18.00. See tähendab, et tõenäoliselt ei jõua lauljad ära käia (kodus riideid vahetamas vms). 
Teoreetiliselt on see võimalik, kuid parkimine võib olla problemaatiline ja etendusele hilineda ei saa. 

Peaproovis 13.00.-18.00. on kohal kõik õhtusel kontserdil esinejad! See on väga vajalik, et 
saada selgeks lavastaja mõeldud liikumine ja tegevus! Kogu peokava lauldakse ja mängitakse läbi kaks 
korda. 

Peaproovi orienteeruvad kellaajad: 
9.00. Bändide proovid. 
11.00. Dirigente, kes peol mõnd laulu juhatavad ja kes saavad varem tulla, oodatakse bändidega 
kohtuma. 
12.00. Solistide proovid. 
13.00. Algus. 
18.00. Lõpp. 

Palume arvestada pika päeva ja selleks kõige vajalikuga: vihmakeep, soojad riided, 
päikesekreem, müts jne. Infoks ka, et laulukaare trepid on Kubijal betoonist ja ka sooja ilma korral on 
seal päris jahe. 

Kõik esinejad, dirigendid, asjalised saavad peaproovi alguses kätte käepaelad, mis võimaldavad 
neil piletikontrollist vajadusel rahulikult mööda käia. Alates kella 17.00.-st piiratakse lauluväljaku ala 
ja hakatakse müüma kontserdi pileteid ning kontrollitakse käepaelu. 
Toitlustamine peaproovis 

Laululaval toitlustab Jaagumäe OÜ.  
Koolilapsed saavad toidutalongi ühe portsu söögi (praekartul, kotlet, salat, kaste, morss) 

saamiseks ajavahemikul 13.00.-17.00.  
Samal ajal on täiskasvanud lauljatel võimalik sealtsamast süüa osta ning seda soodsamate 

hindadega kui õhtul. Alates kella 17.00. on söök pisut kallim, st soovitame kõhtu täita enne seda 
kellaaega!  

Sobiv aeg söömiseks palume esinejatel leida ajal, mil nad ei ole otseselt proovis hõivatud. 
Esinejate riietus jm 

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 sobilik. 

Lauljad lähevad lavale ilma isiklike asjadeta (kotid jne), st palume hoolitseda selle eest, et 
kooriliikmete asjade eest hoolitseb keegi usaldusisik! 
Esinejate transport ja parkimine 

Esinejate bussidele organiseeritakse eraldi ala parkimiseks. Esinejad pargivad oma autod 
publikuga samale alale. 

Laululavale käib alates kella 17.00. Võru kesklinnast ka eribuss. 
Muu info 

Dirigentide traditsioonilist pidulauda peopäeva õhtul ei toimu, see tuleb hiljem. 
Kontserdijärgne aeg lustige kooridega! NB! Uma Pido ei ole läbi koorikontserdiga. Kui koorid on 
lõpetanud, järgneb kohe Nikns Sunsi (Purõja Pini) kontsert. 

Probleemide korral pöörduge laululava taha abiliste poole – nemad püüavad teid aidata. 
 

Pidu tuleb tore! Ja seda tänu kõigile esinejatele, nende juhendajatele, asjalistele!  
Hääd pidutuju kõigile! 

 Lavastaja Tarmo Tagamets 


