III Uma Pido kutsub taas kõiki konnakoore laulma!

III võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub 01. juunil 2013 Võru Kubijal.
Konnakoore saab registreerida kuni 31.12.2012.
Nagu möödunud korral, nii tervitab Uma Pido ka seekord kõiki konnakoore, kel on isu ja
pealehakkamist Umal Pidol üles astuda. Oma konnakoore saate kokku panna nii oma pere-,
sõprus- kui kogukonnast, aga võib-olla ühendab teid hoopis mõni muu „kond“ või „konn“☺,
kes laulda tahab ja oskab. Korraldajad juhivad tähelepanu, et noodikirja ülearu perfektne
tundmine ei ole konnakooride puhul esmatähtis, pigem ikka laulumõnu ise ja viitsimine
võrukeelseid laule ära õppida. Küll on vajalik, et pääkunn ise, kes koori kooskäimiste ja
harjutamise eest vastutab, mõistaks nooti lugeda ja koorile laule õpetada.
Konnakoorid saavad kaasa lüüa peakontserdi ajal, lauldes ühendkooride ühehäälseid
laule (aga miks mitte ka kahehäälseid, kui koori võimekus seda lubab) ning pakkuda
igakülgset laulutuge regilaulude eest- ja kaasalaulmisel.
III Uma Pido üheks sümboliks on vanem rahvalaul ehk regilaul. Peorepertuaari koorilaulude
seas on neli regilaulu, mis jäävadki peamiselt konnakooride kanda. Lisaks ootame kõikide
konnakooride tuge Vana Võromaa kaheksa kihelkonna regilaulude laulmisel tund aega enne
pidu. Tunni jooksul enne ametlikku peo algust lauldakse kaheksa Vana Võromaa kihelkonna
rahvalaule. Ükskõik, kas tulete Harglast, Kanepist, Karulast, Põlvast, Rõugest, Räpinast,
Urvastest või Vahtseliinast, oleks tarviline, et iga konnakoor õpiks ära oma kihelkonna laulu
ja lisaks veel kas naaber- või mõne muu kihelkonna laulu, mis meelepärane tundub. Kõik
rahvalaulud on olemas III Uma Pido laulikus.
See, kuidas konnakoor oma juuri kindlaks määrab - kas peakonna enda päritolu või selle
järgi, kust on enamus lauljaid pärit, või hoopis kuidagi kolmandat moodi - jääb iga konnakoori
enda otsustada. Peamine, et seejuures tülli ei mindaks.☺
Kui konnakoor määratleb ennast kui „sõbra’ ja sugulasõ’“ või „seto sõsara’ ja vele’“, siis oleks
hea, kui õpitaks selgeks vähemalt üks Vana Võromaa kaheksa kihelkonna rahvalaulust,
lisaks saab esitada ka oma kihelkonna laulu (sellest soovist tuleks korraldajaid teavitada, aga
sellega on hetkel aega).
Esimene konnade kokkusaamine toimub jaanuaris ja sellest anname aegsasti konnakooride
kontaktisikutele teada.
Laulikuid oleks aga mõttekas juba enne kokkusaamist hankida, et soovi korral silma, keelt ja
meelt III Uma Pido lauludega harjutada. Laulik maksab 3 eurot ja seda saab kätte tööpäeviti
Võru Instituudist.
Konnakooride registreerimislehe leiab me kodulehelt www.umapido.ee („info
esinejale“ alt), mille saab saata meilile ursula@wi.ee Registreerimine kestab kuni
31.dets. 2012.
Head konnad, tulge laulma, tulge peost osa saama ja ise pidu looma, tulge oma kihelkonna
rahvalauluga oma kanti ja iseennast väärikaks ja uhkeks laulma - III Uma Pido ootab teid!
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