
 
 
 
Pressiteade 19. mai 2011 
 
Kolmanda Uma Pido lavastaja on Tarmo Tagamets 
 
 
17. mail valis Uma Pido toimkonna poolt volitatud komisjon 2013. aastal Võrus 
toimuva kolmanda Uma Pido lavastajat. Lavastajakonkursile tuli kolm 
kandidaati. Komisjoni valik langes Tarmo Tagametsale, kes on praegu Võru 
Linnateatri kunstiline juht. 
 
Komisjoni võlus Tagametsa idee kasutada peo ettevalmistustes ja lavastust läbiva 
kujundina Võhandu jõge, mis puudutab kuut vana Võromaa kaheksast kihelkonnast. 
„Kõnõldas, et Võhandu jõkõ müüdä tulli’ vanalõ Võromaalõ edimädse’ inemise’, mi 
edevanõmba’. Sama vesi juusk nii Urvastõ ku Räpinä kihlkunnan, taa köüt meid ütte. 
Minnu huvitasõ’ mi edevanõmbidõ tii’ ja uskmisõ’, tuuperäst taha ma tiidä’ ja tundma 
oppi seo ilosa jõõ mälehtüisi ja aoluku,“ rääkis Tagamets. „Aga kaks kihelkonda 
(Karula ja Hargla), mida Võhandu ei puuduta, kuidas me neid köidame?“ küsis 
komisjon. „Sääl om Mustjõgi ja ma jätässi üte võrokõsõ muudu krutskilidse 
küsümüse õhku: kon om Võhandu ja Mustjõõ kokkosaamisõ kotus?“ vastas 
Tagamets. 
 
„Peris rassõ oll' otsusta’,“ ütles komisjoni töös kaasa löönud Aapo Ilves, „olõs kolm 
pito kõrralda’, olõs kolm lavastajat kah võtnu...“.  
 
Kolmas Uma Pido toimub 1. juunil 2013. Praegu on käimas võrukeelsete koorilaulude 
ja -seadete konkurss võrukeelse lauluvara rikastamiseks. Peagi on oodata Uma Pido ja 
Uma Laulu võistluse hittide kaksikplaati ning korraldavate asutuste vahel on 
sõlmimisel koostööleping 
 
* võrukeelse teksti tõlge eesti keelde: 
- Tarmo Tagamets: „Räägitakse, et Võhandu jõge mööda tulid vanale Võromaale 
eismesed inimesed, meie esivanemad. Sama vesi voolab nii Urvaste kui Räpina 
kihelkonnas, see seob meid kokku. Mind huvitavad meie esivanemate tee ja 
uskumised, seepärast tahan ma teada ja tundma õppida selle kauni jõe mälestusi ja 
ajalugu,“ ..... „Seal on Mustjõgi ja ma jätaksin ühe võrukese moodi krutskilise 
küsimuse õhku: kus on Võhandu ja Mustjõe kokkusaamise koht?“ ... 
- Aapo Ilves: „oleks kolm pidu korraldada, oleks ka kolm lavastajat valinud...“ 
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