13. jaanuaril 2016.a
Hääd Uma Pido dirigendid ja lauljad!
Alanud on Uma Pido aasta. On vähem kui viis kuud päevani, mil kohtume Põlvas Intsikurmus
võrokeelsel laulu- ja rahvapeol! Laulupidu ei ole ainult ühel päeval toimuv kontsert. See on
teekond, mille jooksul me endid peoks valmis seame. Lauldes, rääkides, mõeldes, rõivaid triikides,
bussi tellides... Enne pidu toimub soojenduseks mitmeid ettevõtmisi, mis aitavad mõelda peo teema
– metsa ja väeliste puude peale ning hoiavad meeles omakandi keele ja kultuuri tähtsust. Kõigist
neist anname teada Uma Pido kodulehel, blogis ja Facebooki lehel.
Soovitame, et keegi teie koorist võiks olla Uma Pido FB lehe jälgija, kes saab valikuliselt just
teie koori huvitavaid toredaid uudiseid koorile edasi anda. Samas lubame, et kõige tähtsam pidu
puudutav info tuleb peo kodulehele ja saadetakse teie antud kontaktisikutele, kellele läheb ka
praegune kiri.
Oleme tänulikud, kui annate Uma Pido kommunikatsioonijuhile Mari-Liisa Parderile
(mariliisa.p@gmail.com) või mulle teada oma koori peoteekonna eredatest momentidest (parim,
kui koos illustreeriva materjaliga), olgu need siis kodus, proovis, kontserdil või seotud mõne muu
võrokeelse või -meelse asjaga. Proovime teie teateid muu maailmaga FB ja blogi vahendusel
jagada.
Umale Pidole on kirja pannud 2800 lauljat 137 koorist ning neid tuleb veel juurde. Ikka on neid, kes
on vajanud otsustamiseks enam aega ning korraldajad on püüdnud neile vastu tulla ning ootavad
viimaseid registreerujaid, mis lauljate arvu tõenäoliselt mõnesaja võrra veel paisutavad.
Julgustame teid peoks harjutamisel teiste kooridega ühendust võtma, et koos harjutada – nii
saate sõpru juurde, laul kõlab juba proovisaalis vägevamalt ja on lihtsam korraldada tööd
häälerühmiti. Kui te ei tea, millised koorid teiekandist veel peole tulemas on, siis küsige meilt!
Muidugi tulevad enne pidu aprillis-mais ka peo koondproovid maakonnakeskustes, kust on tulemas
rohkem vastava kooriliigi lauljaid ja peaproov peopäeval. Nende korraldusest anname edaspidi
täpsemalt teada.
Kui teil on küsimusi nootide või laulude häälduse kohta, siis küsige neilt:
Laste-, mudilas- ja poistekoorid: Signe Rõõmus (signe@tamula.edu.ee, tel 56646042) ja Kersti Juurma
(kersti.juurma@gmail.com, tel 5283246).
Naiskoorid: Saidi Tammeorg (saidi.tammeorg@gmail.com, tel 5097391) ja Signe Rõõmus
(signe@tamula.edu.ee, tel 56646042).
Segakoorid: Silja Otsar (siljaotsar@gmail.com, tel 5156900), Tiina Kadarpik (muusikakool@verska.ee, tel
5213309) ja Jaanus Prükk (jaanus@kauksi.edu.ee, tel 53887104).
Meeskoorid: Kalev Lindal (kalev.lindal@varbuse.ee, tel 5040526) ja Andres Määr (andres@laheda.ee, tel
5284859).
Ühendkoorid: Saidi Tammeorg (saidi.tammeorg@gmail.com, tel 5097391), Silja Otsar (siljaotsar@hot.ee,
tel 5156900) ja Kalev Lindal (kalev.lindal@varbuse.ee, tel 5040526).
Konnakoorid: Silja Otsar (siljaotsar@hot.ee, tel 5156900), Eda Hirson (eda.hirson@gmail.com, tel
5225469).

NB Peo kavas ei ole kõiki laule, mis on ära trükitud peo noodivihikus! Õppima ei peaks
ühendkoorilauludest „Varjuliidsi puiõ all“ ja segakoorilauludest „Murõt ei olõ“. Need on head
laulud ja seepärast nad ongi noodivihikus, kuid kavva nad praeguste plaanide järgi ei ole mahtunud.
Peo kava leiate siit: http://www.umapido.ee/images/failid/sept2015.pdf
Kui teil tekib raskusi võrokeelsetest laulutekstidest arusaamisega, siis vaadake seletavaid
tõlkeid siit: http://www.umapido.ee/images/failid/4_up_laulu_tolgetega.pdf
Oleme leidnud noodivihikust ka mõningaid trükikuradikese krutskeid:
Võromaa laulu’ (ühendkoorilaul)
Lk 18: taktis 34-35 laulab alt sõnu, mis on kirjas bassipartii all.
Lk 19: algab 1.volt taktis 49 (mitte taktis 50).
Mis om suurõ järve takan? (naiskoorilaul)
Lk 34: taktis 70 on kõikidel altidel alumine a noot (mitte esimene alt ülemine), st 1. alt läheb alla 2. aldiga
kokku, mitte üles.
Leelo (segakoorilaul)
lk 79: taktis 56 laulda bassi noot a, mitte f.
Mäng (laste-, mudilas- ja poistekoorid)
Lk 53: takt 48: arvu sai (mitte sa);
Lõvijaht (laste-, mudilas- ja poistekoorid)
Lk 50 taktis 34: mäe seen om kuup (mitte on)
Soovitused Lõvijahi laulmiseks:
Lk 50 taktis 20:
LAK lirtsutab I hääl „musisuuga“ vesist häält kaasa, II ja III hääl laulavad nii nagu noodis – lirts, lirts jne
POK lirtsutab I hääl „musisuuga“ vesist häält kaasa, II hääl, nagu noodis – lirts, lirts jne
MUK laulab tekstiga, nii nagu noodis.
Lk 51 taktid 51–55
LAK – hääled jagada nii, nagu noodis on
MUK laulab ainult III häält
POK jagada kolmehäälseks, kui pole võimalik, siis vastavalt võimetele.

Peo lastekooriploki laulude harjutamise hõlbustamiseks on küsitud ka klaverisaateid. Nende
tegemine on viibinud, kuid need tulevad veel sel kuul!
Koori peole kirja pannes oli segakooride meestel ja naistel võimalus anda teada enda soovist
osaleda ka Uma Pido mees- ja naiskooriplokis. See tähendab mõistetavalt küll lisatööd
proovisaalis, aga samahästi ka lisalõbu peol. Kui mõni segakoor soovib veel ennast ses asjas üles
anda, siis see on teretulnud.
Meeskoorilaulude õppimist saame aidata hõlbustada paari Varbuse Muusikamõisas
toimuvate meestelaulupäevaga, esimene neist toimub 14. veebruaril. Uma Pido laule koos
harjutama oodatakse sinna nii meeskooride kui segakooride mehi ning eriti "mehi metsast", st neid,
kes ühegi koori hingekirjas ei ole. Nii et naised - kui mehed pubi poole vahivad või niisama kodus
jalus on, siis näidake neile suund Varbuse poole :)
Talverõõmu!
Uma Pido korraldajate nimel,
Triinu Ojar
Uma Pido projektijuht
Võro Selts VKKF
tel 533 22 153
triinu.ojar@wi.ee
Uma Pido koduleht: www.umapido.ee
Uma Pido blogi: https://umapido.wordpress.com/
Uma Pido FB leht: https://www.facebook.com/UmaPido-278039651663/

