Pressiteade 8. november 2019
Moostes selgus parim uus võrukeelne laul
Võru keele nädala sündmuste raames korraldati Moostes 7. novembril uute võrukeelsete laulude
võistluskontsert Uma Laul, kus parimaks uueks looks valiti Margit Õkva „Mõtõlus“. Konkurss muutis
võrukeelse muusikamaailma veelgi kirevamaks ja küllap lisandub siit uut lauluvara ka võrukeste oma
laulupeole Uma Pido.
Samalaadne konkurss toimus juba neljandat korda. Seekord korraldati ka eelvoor, kuhu saadeti rekordilised 44
laulu, millest 25 valis hindamiskogu lõppkontserdile.
Kontserdil kandsid erinevad muusikalised koosseisud ette 25 autori poolt loodud laule. Võistluskontserdile pääses
nii üldsusele tuntud kui ka vähem teada muusika ja sõnade autoreid, teiste seas Aapo Ilves, Andres Määr, Erkki
Peetsalu, Evar Riitsaar, Heiki Kelp, Jaagup Peetsalu, Jan Rahman, Kauksi Ülle, Kaupo Eliste, Margit Õkva, Mari
Kalkun, Maris Mägi, Martin Mileiko, Pulga Jaan, Triinu Laan, Urmas Kalla jt.
Hindamiskogusse kuulusid muusik Celia Roose, laululooja Kait Tamra, koorijuht Küllike Joosing, Võru Instituudi
direktor Rainer Kuuba ja Vikerraadio muusikajuht Sten Teppan. „Üks kultuur saab püsida siis, kui seda päriselt
kasutatakse. Konkurss andis kindlust, et võrukeelses lauluilmas on põlvkondade vaheline järjepidevus. Suur
rõõm on ka sellest, et kõik laulud olid nii erinäolised. Lauldi päevakajalistel teemadel, lauldi unistustest, mõni lugu
võttis silma märjaks, teine pani saali kaasa laulma,“ rääkis žürii liige Rainer Kuuba.
„Mooste Rahvamuusikakooli muusikud panid vaheaegadel lustima kogu maja. Oli mõnus ja soe side esinejate ja
publiku vahel,“ kiitis konkurssi korraldanud Võro Seltsi ja Võro Instituudi projektijuht Merike Tigas. „Oleme
tänulikud kõigile laululoojatele. Nii neile, kelle muusika Mooste Folgikoja suurel laval kõlas, kui ka neile, kelle lugu
seekord lõppkontserdile ei mahtunud. Uma Pido muusikatoimkond vaatab 2023. aasta peo laulukava kokku
pannes läbi kogu teadaoleva võrukeelse lauluvara. Ka varasematelt konkurssidelt on ikka laule peole jõudnud ja
küllap läheb nii ka seekord.“
Võistlejatele katsid auhinnalaua kohalikud ettevõtjad; võistlusele panid oma õla alla Eesti Kultuurkapital, Põlva
vald ja Räpina Kultuurkapital. Tänu nende toetusele said korraldajad anda välja enam preemiaid kui oli
kavandatud.
Preemiad:
Peapreemia (Eesti Kultuurkapital): „Mõtõlus“. Muusika ja sõnad Margit Õkva.
Lastelaulu preemia (Eesti Kultuurkapital): „Palvõ“. Muusika Mari Kalkun, sõnad Triinu Laan.
Preemia (Eesti Kultuurkapital): „Palla käega“ Muusika ja sõnad Aapo Ilves.
Publiku preemia: „No kos tu iPhone jäi!“ Muusika ja sõnad Sirli Hellamaa.
Põlva valla preemia: „Õnnõlöüdmise laul“. Muusika Mari Kalkun, sõnad Jan Rahman.
Põlva valla preemia: „Uma saadussõ poolõ“. Muusika ja sõnad Urmas Kalla.
Räpina kultuurkapitali preemia: „Külm astsõ tarrõ“. Muusika Kaupo Eliste, sõnad Kaupo Eliste ja Martin Mileiko.
Räpina kultuurkapitali lastelaulu preemia: „Läämi kodo“. Muusika Jaagup Peetsalu, sõnad Erkki Peetsalu.
Lisainfo: Merike Tigas
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Korraldaja: Võro Selts VKKF
Toetajad: AS Lõuna Pagarid, Coop Põlva, Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Põlva ja Võru
ekspertgrupp), Eesti Muna OÜ, Ilumäe talu OÜ, Kubija hotell-loodusspaa, MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü, Põlva
vald, Räpina vald, Rahvakultuuri Keskus (meetmed „Regionaalse kultuuritegevuse toetamine“, „Vana-Võromaa
pärimuskultuuri toetamine“), SA Mooste Mõis, SA Räpina Kultuurkapital, Savi talu, Sireli talu, Võru Instituut.

