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Emakeelepäeval valiti maailma parim võrukeelne kaver 

 

Tähistamaks emakeelepäeva toimus Võrus 14. märtsil 2018 rohkete esinejatega kontsert maailma parima 

võrukeelse kaveri ja esitaja valimiseks. Hindamiskogu nimetas maailma kõige vägevamaks võrukeelseks 

kaveriks Mari Kalkuni „Muusi ja tsäid“. Ka publik valis välja oma lemmikud – 1.-2. kohta jagasid Nedsaja 

Küla Bänd ja Merca ning lemmik kaveri tiitel läks loole „Tere perestroika!“ seto leelepundi Helmekaala 

esituses. 

 

Emakeelepäeval toimus Võrus maailma kõige vägevama omakeelse kaverikonkursi lõppkontsert. Eelvooru saadeti 
ligi poolsada tööd, millest 25 kõlasid Võrumaa Toidukeskuse söögisaalist kontserdisaaliks kohandatud ruumis 
kolmesaja inimese ees. Tosinas koosseisus astus publiku ja auväärt hindamiskogu ette 52 muusikut, nende hulgas 
Aapo Ilves, Mari Kalkun, Pulga Jaan, Merca, Martin Mileiko, Nedsaja Küla Bänd, Helmekaala, Eesti 
Mandoliinide Orkester jt.  
 
Hindamiskogusse kuulusid mulgi-võru laulja Anu Taul, muusikud Jaan Elgula ja Toomas Lunge, Vikerraadio 
muusikajuht Sten Teppan ja Uma Pido kauaaegne korraldaja ning kaverikonkursi idee algataja Triinu Laan. 
 
„Varem ei ole võrukeelsed kaverid nii palju tähelepanu saanud, kui eilsel konkursi lõppkontserdil. See oli esimene 
kord, kui armastatud söögikohast sai kontsertsaal ning korraga oli saalis nii palju muusikuid ja kuulajaid. Mõnus 
küünarnukitunne, „seto ja võrokõnõ kõrvuisi“, lauldi päevapoliitilistel teemadel, lauldi unistustest ja armastusest, 
mõni lugu võttis silma märjaks, teine pani täissaali kaasa laulma või naerust rõkkama,“ on kontserdikorraldaja, 
Kõrvipalu loometalu perenaine Kadri Laube silmnähtavalt rahul. 
 
Maailma kõige vägevamaks võrukeelseks kaveriks valiti Mari Kalkuni kaverdatud „Muusi ja tsäid“ (originaalis 
„Moosi ja teed“, autorid Tarmo ja Toomas Urb). Teise koha sai tihedas rebimises Aapo Ilvese kaver tema enese ja 
Paul Neitsovi loost „Koh kuradi kotsil ma elä“ ja kolmandaks valiti Nedsaja Küla Bändi esitatud kaver loost 
„Insener Garini Hüperboloid“ (setokeelsed sõnad Merca). Ka publik valis omad lemmikud – 1.-2. kohta jagasid 
Nedsaja Küla Bänd ja Merca ning 3. koht kuulus seto leelepundile Helmekaala. 
 
Lisaks ettevõtjate poolt rohkelt kaetud auhinnalauale panid võistlusele oma õla alla ka Eesti Kultuurkapital ja 
Räpina Kultuurkapital. Tänu nende toetusele said korraldajad rõõmustada muusikuid uudisega, et seitsme esitaja 
lood salvestatakse stuudios Clockwork ja neist valmib kavõrikontsõrdi plaat. 
 
Eripreemiad: 
Kõgõ ilolidsõmb kavvõr – „Imäkõnõ, kullakõ“ – Aapo Ilves, Marju Varblane 
Kõgõ pääväpoliitilidsõmb kavvõr – „Tere, perestroika“ – Helmekaala 
Põlvkundõ ühendäv esitüs – Mari Kalkun ja Sassiku Sokid 
Võromaa vaim ja süämetunnistus – Pulga Jaan  
Setomaa vaim ja süämetunnistus – Merca 
Julgõ rõnna avvuhind – Põhjamaa Naised 
Viimse reliikvia umbõlõ hää tõlgõndus – Eesti Mandoliinide Orkester 
Tiatri sahvrin eripreemiä – Muti’ Sahvrin 
Puutüümehe eriavvuhind – Martin Mileiko ja Rainer Kuuba 
 

 
Lisainfo: Kadri Laube tel. 5117348 kadriglaube(ät)gmail.com 
 
Korraldajad: Võro Selts VKKF ja MTÜ Kõrvipalu loometalu 
 
Toetajad: AS Lõuna Pagarid, Clockwork OÜ, Eesti Kultuurkapital (Põlva ja Võru ekspertgrupid), Helemall 
Maask, Kaabsoo, Lõuna-Eesti Talumuna OÜ, Paadova talu, Piletilevi, Põlva Tarbijate Ühistu, Rahvakultuuri 
Keskus (Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021), SA Räpina Kultuurkapital, Räpina Vallavalitsus, 
Rõuge vallavalitsus, Sireli talu, Süvahavva Loodustalu, Taarapõllu talu, Tillu kohvik, Vana-Võromaa käsitüü, 
Võro Instituut, Võru linn, Võrumaa Toidukeskus, Võru vallavalitsus. 
 
 


