
 
 
Algab kooride registreerumine IV Uma Pidole! 
 
Meil on hea meel teada anda, et valmis on saanud IV Uma Pido noodivihik ja hakkab 
kooride kirjapanemine IV Uma Pidole, mis toimub 28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus. 
Pidu räägib metsast, väelistest puudest ja inimeste sidemetest nendega. Iga puu on kui 
ilmasammas, mis kannab taevast ja annab nii meile ruumi elamiseks… 
 
Registreerumine peole on avatud 1. detsembrini 2015. Peole laulma oodatakse koore 
esmalt Lõuna-Eesti maakondadest, kus kindel side võru keele ja kultuuriga olemas on. 
Aga oodatud on kõik koorid, kes laulud ära õpivad ja võru keelest ja meelest koos 
lõunaeestlastega rõõmu tunda tahavad. Siiski kui korraldajatel tekib tunne, et kõik kirja 
pannud peolised ei mahu Intsikurmu ära, siis peame ära ütlema viimastele kaugemalt 
registreerunuile. Südamest loodame, et me seda siiski tegema ei pea – häid lambaid 
mahub Intsikurmu palju! 

 
Koori kirjapanemiseks tuleb täita registreerimisleht Internetis lingil: 
http://goo.gl/forms/ZKg4N574Mi Küsimuste korral saab helistada projektijuht Triinu 
Ojarile 53322153 või tema abile Ena Drenkhanile 5291431. 

 
Peo noodivihik on 88 lk paks ja kõigile kooriliikidele ühine. Kooridele, kus laulavad 
lapsed, maksab vihik 3 eurot ja täiskasvanute kooridele 5 eurot. Olgu selline hinnas 
vahetegemine kui kummardus kasvavale põlvkonnale! Koorijuhid saavad oma vihiku 
tasuta. Kooride noodivihik on klamberköites, aga neile, kes vihikut kõige rohkem 
pruugivad, st koorijuhtidele, on vihik spiraalköites, mis ajale paremini vastu peab. Kui 
koor tahab veel otsustada, kas tulla peole või mitte, siis on võimalik paluda koorijuhi 
vihik tutvumiseks saata. Koorijuhi noodivihiku vahel on ka peo kava septembri seisuga 
ja liigijuhtide kontaktid.  

 
Noodivihikuid saab kätte alates 12. oktoobrist: 
- Võro Instituudist tööpäeviti kell 9-17. Ette võiks helistada Triinu Ojarile tel 53322153. 
- Põlva Maavalitsusest tööpäeviti kell 9-17 (lõuna 12-13). Ette võiks helistada Helje 
Põvvatile tel 5256218. 
- Tartust. Kättesaamine tuleb kokku leppida Ena Drenkhaniga tel 5291431. 
- Postiga; sel juhul küsime koori käest ka postitasu. 
 
Meile on juba tulnud küsimusi kunnakuurõ, nurmõnaisi ja mõtsamiihi võimaluse kohta 
peol kaasa lüüa. Jah, nagu ka varasemalt, ootame neid jälle peole! Täpsem info selle 
kohta tuleb oktoobri lõpupoole. 
 
Uma Pido ei ole lihtsalt laulupidu. See on tee, mida mööda käimine hoiab meid 
üleilmastumise tuultes kaotsimineku eest. Tulge meiega seda teed käima! 
 
Uma Pido korraldajate nimel 
Triinu Ojar 
Uma Pido projektijuht 
triinu.ojar@wi.ee, tel 533 22 153 
www.umapido.ee 


