
 
 
 

Eelteade: kutsume naisi ja mehi Umale Pidole laulma! 

  

Tulemas on teine võrukeelne laulupidu Uma Pido! Seekord siis Põlvas Intsikurmus 29. mail 2010. 
Et seal naiste ja meeste laulu kenasti kuulda oleks, oodatakse naisi ja mehi, kes igapäevaselt kuskil 
laulmas ei käi, võrukeelseid laule õppima! 

  

Oodatakse lauluhäälega naisi ja mehi nurmelt, metsast, külast ja linnast, neid, kes tütarlapse/poisikesena 
või tudengina või ka hiljem on kooris laulnud, kuid praegu ei laula; samuti segakooride ja -ansamblite 
naisi ja mehi. Nii pannakse kokku projektkoorid "Naasõ' nurmõlt" ja "Mehe' mõtsast" Umal Pidol 
laulmiseks. Oodatakse kõiki, kel lauluhäält, noodi järgi laulmise oskus ei ole oluline! 

  

Laule hakatakse harjutama eraldi Põlva ja Võru maakonnas. Põlvas tegeleb uute lauluhimuliste naistega 
Põlva naiskoori Mai dirigent Saidi Tammeorg ja Võrus naiskoori Kannel dirigent Helga Ilves. Meestega 
tegeleb mõlemas maakonnas Võru meeskoori ja Põlvamaa meeskoori dirigent Andres Määr. Õpitakse 
selgeks nais- ja meeskooride laulud ja naiste/meeste osad ühendkooride lauludes Umal Peol laulmiseks. 
Selle ettevõtmise eesmärk ei ole kokku kutsuda uusi alalisi koore, vaid panna naiste ja meeste hääled peol 
kõlama. Kokku saadakse viis-kuus korda enne pidu, nii, kuidas vaja. 

  

Esimesel kogunemisel tehakse hääleproovi, et määrata lauljate häälerühm ja proovida kooslaulmist. 
Edaspidi võivad mõned proovid toimuda koos dirigentide juhitavate kooridega, kuid see ei tekita uutele 
lauljatele kohustust osaleda kooride muus töös, mis ei ole Uma Pidoga seotud. 

  

Kogunetakse juba käesoleva aasta sügisel. Täpsem info edaspidi Saidi Tammeorult (tel 5097391), Helga 
Ilveselt (tel 5283549), Andres Määrilt (5284859) ja Uma Pido kodulehelt www.umapido.ee. 

  

Tule ise ja kutsu sõber või tuttav ka kaasa! Kui arvad, et Su kodukeel on ilus ja kui oled uhke oma 
kodukoha üle, siis tule ja aita seda tervele maailmale näidata! 

  

Laul hoit naasõ ilosa ja mehe kimmä! Näemi laulman! 

   

Triinu Ojar 

II Uma Pido korraldustoimkonna liige 

Tel 533 22 153 

 P.S. No muidoki oodõtas laulma ka kõiki kuurõ, a seo teedüs oll just noilõ, kiä muido pidol 
püüne pääle laulma ei saa :) 


