
 
 
 
HÄÄD LAULJAD JA KOORIJUHID! 
 
Püüame korraldajate poolt panna ühtekokku võimalikult palju olulist infot peo ettevalmistuste ja 
peopäeva kohta. 
 
Peoks valmistumine. Peol peab olema tore, kuid me võiksime ka kõlada hästi! Koondproovides 
osalemine on vajalik! Kaugemalt tulevad koorid, kelle kodukandis ei ole koondproovi, võiksid saata 
proovi vähemalt dirigendi ja mõned koori esindajad. Tuletame ka meelde, et peo kodulehel on 
esinejate info lingil nii koondproovide kava, peolaulude tõlked eesti keelde kui peodirigentide juhised 
laulude õppimiseks. 
 
Koori andmete täpsustamine. Peo kodulehel esinejate info lingil on väljas osalevate kooride nimekiri 
koos dirigentide nimede ning lauljate ja lastekooride saatjate arvuga. Kas kõik on õige? Palun teatage 
meile, kui midagi on muutunud! Käepaelade ja toidutalongide õige koguse jaoks on tulejate arvud 
väga olulised.  
 
Peopäeval proovi kogunemise kellaajad 2. juunil. Täpsema ajakava saate peopäeva hommikul! 
9.45   NAK  
10.15   MEK  
10.45   LAK, POK 
11.00   MUK  
12.30  SEK 
13.00   KON  
14.15-16.45  Kogu kontserdi läbimäng koos lavaliikumistega. 
16.45-17.50  Riiete vahetamine, puhkus, söömine. 
18-20.30  Peokontsert 
20.30   (orienteeruvalt) Simman. Simmani ajal tänulaud kõigile dirigentidele. 
22.00   (orienteeruvalt) Kojusõidud. 
Toitlustamine peaproovi ajal. Palume süüa ajal, mil te ei ole peaprooviga otseselt hõivatud! Kiirete 
hetkede tarvis on mõistlik kodust kaasa võtta midagi kiirelt manustatavat – võileib, saiake vms. 
Laste tasuta talongitoidu telk on avatud 12.25-15.00 ja 16.45-17.45. 
Söögiajad: 
12.25-12.45 ORKESTER 
12.45-13.45 LAK, POK 
13.45-15.00 MUK 
16.45-17.45 kooli SEKid 
Täiskasvanute talongitoidu telk on avatud 12.00-13.00 ja 16.45-17.45. 
12.00-13.00 NAK, MEK 
16.45-17.45 SEK, KON 
Kogu päeva vältel on avatud erinevad müügitelgid. 
 
Palume igal täiskasvanute kooril peolaua katmise tarvis kaasa võtta üks kringel, karask, leib 
vmt, millega peolauda katta. Kaasavõetud külakosti läbimõõt on kuni 25 cm ja palun lõigake see 
eelnevalt lahti! Lastekooridele on üleskutse vabatahtlik! Külakosti alus võiks olla ühekordsest 
materjalist, sest te ei pruugi seda hiljem tagasi saada. Peo lavastaja soovib kontserdi lõpuks tuua lavale 
pika laua, mis tähistab juubeli traditsiooni ja millest kõik pidulised osa saavad. Koori esindaja toob 
kaasavõetu ise lauale ja seda harjutatakse 2. juuni proovis ca kl 13.40. Täpsemalt kohapeal!  
 
Palume igal kooriliigil jõuda proovi õigeaegselt. See tähendab parkimist vähemalt 30 min enne 
proovi algust.  
 



Parkimine. Kubijal pargitakse enamasti teeäärtesse, sest parklaid on väga vähe, kuid kohal on ka 
abilised, kes teid juhatavad. 
Staap asub publiku pingiridade taga mäe peal. Sealt saab vajalikku infot, kooride materjalid, tellitud 
T-särgid jne. 
Peole saabudes palume staabitelgist võtta koori kotike. Seal on käepaelad, toidutalongid (lastele ja 
neile täiskasvanutele, kes tellisid toidu), peo kavavihikud igale täiskasvanud lauljale. Ka lapsed võivad 
soovi korral staabist küsides kavavihiku saada, kuid eraldi seda me kõigi jaoks kotti panema ei hakka.  
Käepaelad soovitame käele panna kohe. Turvameeskond on kohal juba hommikul ja siis on selge, kes 
Kubijal liiguvad. Peoala hakatakse piirama kell 17 ja peale seda on käepael vajalik piletikontrollist 
möödasaamiseks. 
Esmaabi eest hoolitseb kohapeal Eesti Punase Risti Võrumaa Selts. Oma igapäevased ravimid olgu 
igaühel kaasas. Hea on, kui lähemad koorikaaslased teavad üksteise terviseprobleemidest. Pudel 
harilikku vett kotis on halva enesetunde puhul tihti abiks! 
Hea ilma suhtes on sõlmitud kokkulepe ilmataadiga, kuid unustati kokku leppida hea ilma mõistes. 
Seepärast palume valmis olla igasuguseks ilmaks. Varustusse peaksid kuuluma vihmakeep, rõivad 
soojade ja jahedate hetkede jaoks, päikesekreem ja peakate, sääsetõrje jms. 
Peorõivad. Riietumisel on tähtsaim meeles pidada, et tulete osa võtma pidulikust sündmusest. 
Rahvarõivad on parimad! Imehästi sobivad rahvuslikus stiilis riided, koori esinemisriided ja ka peo T-
särgid. Peoriiete juurde võib kuuluda sobilik kott – linane kott, laulupeokott, märss vms (kilekotid ja 
suured seljakotid ei passi!), millega saate peo ajal endaga kaasas hoida kõige olulisemat. 
Riiete vahetamine ja asjade hoidmine. Kui saate, hoidke oma asju ja vahetage riideid bussides ja 
autodes. Korraldajate poolt on selleks tarbeks Kubijal lava taga ka üks suur telgialune. Telgi juures 
peavad korda vabatahtlikud, kuid hinnalisemad asjad palume endaga siiski kaasas kanda. 
Peokontserdi korraldus. Kubija metsaalust ruumi püütakse publiku ja esinejate (3800 in) vahel 
sõbralikult jagada. Esinejad kasutavad istepinkide äärmisi sektoreid, kuid päris „oma“ kohta kellelgi ei 
teki, iga järgnev kord võib olla istekoht natuke erinev. 
Peo algus.  Rongkäiku seekord ei tule ning kaasa ei ole vaja võtta koori sümboolikat. NAK, MEK, 
SEK, KON kogunevad peo alguseks publiku selja taha metsa alla. 
Peo lõpp. Pärast peo kontserdiosa lõppu algab kohe simman. Olete oodatud jalga keerutama – nagunii 
on parklas liiga tihe, et korraga liikuma saada!  
Laat. Peopäeval kell 9-14 on Võru kesklinna pargis kohaliku toidu ja käsitöö laat koos laadalavaga. 
Kel jõudu, võib tulla varem enne proovide algust ja saada osa laadamelust. 
Uma Pido DVD. Ka seekord võetakse pidu üles ja antakse välja DVD-l. Selle tellimise kohta saate 
infot edaspidi.  
 
Meeldetuletused: täiskasvanute talongitoitu saab tellida veel 17. maini; peo T-särke saab tellida veel 
13. maini; mõlemate kohta on infot peo kodulehel esinejate info lingil. 
 
Peopäev tuleb pikk, aga loodetavasti ka vahva ja meeldejääv. Kannatlikust ja rõõmsat meelt meile 
kõigile! 
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