
 
 
5. november 2018 
 
V Uma Pido DVDd saab esimest korda näha 11. novembril Võrus 
 
Valmis on saanud V Uma Pido DVD. Seda esitletakse pühapäeval, 11. novembril kell 16 
Stedingu kohvikus Võrus. Filmi peal on 2. juunil Võru Kubijal peetud võrukeelse laulupeo 
peakontsert, päevaprogramm, ülevaade peole eelnenud tegemistest ja sündmustest ning selle 
panid kokku Tauno Uibo ja Ülle Harju. 
 

Filmi toimetaja Ülle Harju räägib, et „DVD tegemise ühed eredamad hetked olid 
konnakooride proovides, kus oli näha inimeste ehedat laulurõõmu ja kooslaulmise lusti, lisaks sai 
kuulda vahvaid kuraasikaid kommentaare nii laulmise kui pidutsemise kohta“. 
 

Vaatame valitud kohti DVDlt ning muusikalist rõõmu toob Wana Wõromaa Wunkorkestri. 
„See  on juubelipeo otste kokkuvedamine ja soe taaskohtumine Uma Pido sõpradega,“ ütleb V Uma 
Pido korraldanud Merike Tigas. Kõik on oodatud, sündmus on tasuta. 
 
Uma Pido film on kahel plaadil: 
- I plaadil on näha valikut koos intervjuudega: matkasarjast „Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!“; 
kaverikontserdist ja kooride valmistumisest peoks; peopäeval olnud laadast ning enne pidu Kubijal 
toimunust.  
- II plaadil on peo peakontsert täispikkuses ja ka mitmed intervjuud simmani ajal peale kontserti. 
 DVD tutvustusklippi saab näha lingilt:  
https://youtu.be/CFFcKd15IFs 

DVD ülesvõtmist ja filmikssaamist toetasid Võrumaa Partnerluskogu Leader ühisprojekti 
"Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 
2014-2020 programmi ja Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi rahast, ja Hasartmängumaksu 
Nõukogu.  
 
Kes soovib ilusat pidu meelde tuletada ja filmilt ennast ja oma tuttavaid-sõpru üles otsida, saab 
Uma Pido DVDd küsida aadressil merike.tigas@wi.ee või tööpäeviti Võru Instituudist Tartu tn 48, 
Võru. 
 
Uma Pido on võrukeelne laulu- ja rahvapidu, mille traditsiooniga alustati 2008. aastal Võrus. 
Nüüdseks on toimunud viis pidu, mille toimumiskohad on olnud vaheldumisi Põlvas ja Võrus. Uut 
pidu on jälle oodata 3. juunil 2023 Põlvas. See pidu on eelkõige Vana Võromaa rahva, aga ka 
naabrite ja sõprade pidu, mis aitab meeles pidada võru keele ja Vana Võromaa kaheksa kihelkonna 
ilu ja omamoodi olemist ning tunda rõõmu võrokeste kuraasist ja ilmanägemisest. 
 
Võrol näemi! 
 
Lisainfo: 
Merike Tigas 
Uma Pido projektijuht 
Võro Selts VKKF 
tel 56916280 
merike.tigas@wi.ee 
 
Uma Pido koduleht: www.umapido.ee 
Uma Pido FBs: https://www.facebook.com/UmaPido-278039651663/ 
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