
 
 

 

Põlva ja Võru maakonna kooride ühine keväjäkontsõrt Põlvas 
 

Neljapäeval, 9. aprillil kell 19.00 toimus Põlva Muusikakoolis Põlva naiskoori Mai, Võru 
segakoori Hilaro ja Põlvamaa meeskoori ühine keväjäkontsõrt. Kanti ette võrukeelseid laule, 
sealhulgas võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi paremaid ning muidugi antti kätte konkursi 
auhinnad: 

Mart Siimer – eriauhind (8000 kr) „Kõgõ parõmb laul opnu koorilõ“ segakoorilaulu „Maarja ja 
tsirgu“ (sõnad Raimond Kolk) muusika eest. 

Alo Ritsing – auhind (5000 kr) „Kõgõ laulupidolikumb laul“ naiskoorilaulu „Valgõ väreht“ (sõnad 
Paul Haavaoks) muusika eest. 

Priit Pajusaar – auhind (3000 kr) „Hää vahtsõnõ koorilaul“ segakoorilaulu "Võromaa laulu" muusika 
eest . Eriauhind (1000 kr) sama laulu jaoks loodud sõnade eest läheb Aapo Ilvesele. 

Alo Ritsing – auhind (3000 kr) „Teküs laul miihikuurõlõ“ laulu „Soe’ lätsi’ orgo pite“ (sõnad Kalle 
Eller) muusika eest. 

Hain Hõlpus – auhind (2000 kr) „Kimmähe säet koorilaul vahtsõmba viie pääle“ segakoorilaulu "Lodi 
tuu ja lodi vii" seade eest . 

Alo Ritsing – auhind (2000 kr) „Põnõvahe säet koorilaul rahvaligu laulu perrä“ segakoorilaulu „Istsõ 
ma maailma veerekese pääle“ seade eest. 

 
Kontsert oli üks 29. mail 2010. aastal Põlvas toimuva II Uma Pido eelüritustest. Kontserdile pääs oli 
tasuta. 

  

2008. aasta sügisel välja kuulutatud konkursile laekus jaanuari lõpuks k.a 17 tööd. Neist 2 olid täiesti 
uuslooming – uus oli nii nende laulude tekst, viis kui kooriseade. 6-le juba olemasolevale tekstile oli 
loodud viis ja kooriseade ning uus seade tehti 9-le juba olemasolevale laulule. Enamus seadeid olid 
segakoorile, kuid oli ka 1 naiskoorilaul ja 3 meeskoorilaulu.  

Žüriis olid helilooja Piret Rips, Heli Jürgenson Eesti Kooriühingu poolt, I Uma Pido kooride üldjuht 
Silja Otsar ning Põlva maakonna koorijuhid Saidi Tammeorg ja Kalev Lindal. Tööde hindamisel 
seadis žürii esikohale tegijate professionaalse helikeele tundmise.  Rahalised auhinnad erinevates 
kategooriates said 6 teost, ülejäänud osavõtjaid peeti meeles tänukirjade ja meenetega. Auhinnatud 
teoseid ja kindlasti ka mitmeid teisi konkursile tulnud laule kasutatakse edaspidiste omakeelsete 
pidude repertuaaris. Võimalik, et mõned laulud-seaded vajavad kohendamist, vajadusel võtavad peo 
korraldajad tegijatega ühendust. Oma panuse auhinnafondi tegid Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital ning Võru ja Põlva maakonna ekspertgrupid. 

 

Lisainfo: Triinu Ojar, II Uma Pido korraldustoimkonna liige, tel 533 22 153 

 


