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”Uma laulu” võistluse võitis Aapo Ilves
Võrumaal peetud omakeelsete ja -loominguliste laulude võistluse võitis Räpina
trubaduur Aapo Ilves lauludega "Pristan" ja "Lodi tuu ja lodi vii". Võidulaulud
valis 26 laulu hulgast välja žürii eesotsas proua Ingrid Rüütliga.

"Lotovõidu tunnõ om. Nüüd lää kodo parmupilli opma," ütles võitja Aapo Ilves.
Võitja sai auhinnaks parmupilli ja Peeter Lauritsa pildi.
Võrukeelse laulupeo ”Uma Pido” korraldajate ja Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel
peetavale ainulaadsele lauluvõistlusele esitati uusi rahvalikke ja rahvalaule eri paigust.
Enne kontserti oli žürii saanud tutvuda vaid laulusõnadega. "Lugemisel sain ühe
mulje, aga esitus andis kõigest palju parema ülevaate," ütles žürii esinaine proua
Ingrid Rüütel ja lisas, et sai toimunud kontserdist suure elamuse.
Võistluse tulemused:
Aapo Ilves - peaauhind laulude "Pristan" ja "Lodi tuu ja lodi vii" eest
Minna Hainsoo - Eesti Rahvaluule arhiivi eriauhind väga hea rahvalaulu vormireeglite järgi tehtud
uue laulu "Kuulatsõ kulätamah" eest, lisaks ka pr Ingrid Rüütli eriauhind
Urmas Kalla - Eesti Rahvaluule arhiivi eriauhind väga heade rahvalaulu vormireeglite järgi tehtud
uute laulude eest.
Koidu Vider - elurõõmu auhind laulu "Miil ei olõ mõro" eest
Linda Kelp - sära auhind laulude "Laadõlaul", "Lilliäri" ja "Mis tuu putus minolõ?" eest
Jan Rahman - vaimukuse auhind laulu "Kahrukõnõ, kullakõnõ" eest
Karl Ojamets - tänu kõige fantaasiarikkama laulu "Pullijärve legend" eest
Selma Hõim - Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind oma vanemate laulude au sees hoidmise eest
Mari Kalkun - kõige parema viisimeistri ja esitaja auhind
Jan Rahman, Valdo Valper, Indrek Ojamaa - laul "Elu om nii upakil" - auhind poliitilise satiiri eest
Contra - tänukiri kõige vaimukamate riimide eest laulus "Inemise omma eläjä"
Indrek Hoop - lastelaulu auhind laulu "Pudrulaul" eest

”Uma laulu” näol on tegemist esimest korda aset leidva omalaadsele lauluvõistlusega.
Võistlusele saadetud käsikirjad ja võistluskontserdist tehtud filmiülesvõte antakse üle
Eesti rahvaluule arhiivile.
Omakeelsete laulude võistlus “Uma laulu” toimub maailma esimese võrukeelse laulupeo
“Uma Pido” ettevalmistuse raames. “Uma Pido” on võrukeelne laulu- ja rahvapidu, mis
toimub Võru linnas ja Kubija laululaval 31. mail 2008.
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