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Võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursi võitsõ Alo Ritsing 

 

 

Nelländä võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursi preemiäsaaja omma teedä. 

Konkurssi kõrraldadas tuuperäst, et saia tulõvidõ laulupidodõ jaos vahtsõt võrokeelist 

koorilauluvarra. 

 

Konkursi preemiä: 

Alo Ritsing – pääpreemiä professionaalsõ koorikultuuri ja Vana-Võromaa rahvalaulu 

kokkopandmisõ iist: 

miihikoorilaulu’„Hiili, hiili“ (Põlva khk), „Jänese jala’“ (Rõugõ khk), „Kasva karjaseks“ 

(Hargla khk), „Ää-äh, t´suu-t´suh!“ (Rõugõ khk) ja „Olõs mul“ (sõna’: Jaan Lattik, muusiga: 

rahvalik); 

naisikoorilaulu’ „Imä vei nuku nurmõ pääle“ (Urvastõ khk) ja „Kalamehe naanõ“ (Urvastõ 

khk); 

segäkoorilaulu’ „Ema ootab koju“ (Hargla khk), „Immemaa“ (Urvastõ khk), „Kalamehe 

naine“ (Urvastõ khk), „Kolm ubinat“ (Hargla khk), „Läämi lehti lepikulõ…“ (Karula khk), 

„Läämi vällä“ (Hargla khk), „Miks ei mullu tulnud?“ (Kanepi khk), „Märdi’ omma’“ (Rõugõ 

khk), „Uinu, uinu, ul´likene“ (Räpinä khk), „Vaeselatsõ laul“ (Räpinä khk) ja „Vihmakõnõ, 

vellekene“ (Urvastõ khk); 

latsikoorilaul „Lauliku lapsepõli“ (Räpinä khk). 

Karin Kuulpak – avvuhind „Kõgõ parõmb latsilaul“ laulu „Tuu’ mullõ Munamägi!“ (sõna’: 

Contra) viie ja sääde iist.  

Alo Ritsing – avvuhind „Kõgõ parõmb miihikoorilaul“ laulu „Ei olõ’ rahha“ (sõna’: Rihhard 

Iher) viie ja sääde iist. 

Karin Kuulpak – avvuhind „Naisikoorilaulu I kotus“ laulu „Päävä vägi“ (sõna’: Triinu Laan) 

viie ja sääde iist.  

Triin Arak – avvuhind „Naisikoorilaulu II kotus“ laulu „Naasõ’ ei jätä’!“ (sõna’: Triinu 

Laan) viie ja sääde  iist. 

Rein Kalmus – avvuhind „Segäkoorilaulu I kotus“ laulu „Kodutse’ tsirgu’“ (sõna’: Artur 

Adson) viie ja sääde iist. 

Alo Ritsing – avvuhind „Segäkoorilaulu II kotus“ laulu „Väiku sõsar vellega“ (sõna’: Artur 

Adson) viie ja sääde iist. 

Triin Arak – avvuhind „Segäkoorilaulu III kotus“ laulu „Vikahtkaar“ (sõna’: Triinu Laan) 

viie ja sääde iist.   

Margus Ermast – avvuhind „Segäkoorilaulu III kotus“ laulu „Katõkese“ (sõna’: Rihhard 

Iher) viie ja sääde iist.   

Triinu Laan – avvuhind kolmõ vahtsõ lauluteksti iist: 

„Naasõ’ ei jätä’!“ (muusiga: Triin Arak), „Päävä vägi“ (muusiga: Karin Kuulpak) ja 

„Vikahtkaar“ (muusiga: Triin Arak). 

 

Konkursi avvuhinnafond 3000 eurot jaotõdi preemiäsaajidõ vaihõl är. 

 

Preemiäsaaja kuulutõdi vällä 6. novvembril kontsõrdil „Liigu, liigu, laulukõnõ!“ Põlva 

kultuurikeskusõn. Seo oll ku sümboolnõ teno laululuujilõ: keerolidsõ olokõrra peräst kõlasiva 

väikul kontsõrdil õnnõ mõnõ preemiä saanu laulõst. Kõik parõmba koorilaulu loodõtas rahva 

ette tuvva sõs, ku olokõrd om paranu. 



 

Nelländäle võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursilõ saadõti kogoni 40 tüüd. Neide 

hulgan oll 16 vahtsõ viisi ja säädega laulu, näist kuvvõlõ om luudu ka vahtsõnõ võrokeeline 

tekst. 24 joba olõmanolõvat laulu ja rahvalaulu omma saanu vahtsõ koorisääde. Kõgõ inämb 

tull konkursilõ segäkoorilaulõ – 23, pääle selle kümme miihikoorilaulu, viis naisikoorilaulu ja 

kats latsi- ja mudilaisikoori laulu. 

 

Žüriin olli viiemeistre ja muusigaoppaja Tauno Aints, viiemeistre ja koorijuht Riivo Jõgi, 

viiemeistre Piret Rips-Laul, koorijuhi Küllike Joosing ja Silja Otsar. Töie hindamisõ man 

säädse žürii edimädse kotusõ pääle luujidõ professionaalsõ helükeele tundmisõ kuukõlan 

konkursi tsihiga tetä rikkambas võrokeelist lauluvarra. Hinnati hääd muusiga- ja 

vormitundmist ja tuud, et võrokeeline tekst muusikaga kokko pasnu. „Konkursilõ tull hulga 

häid laulõ, a eräle kitä meistre Alo Ritsingu rahvalaulusäädit, miä löüdvä kimmäle kuurõ 

repertuaarin uma kotusõ. Rõõm om ka tuust, et võrokeelitsen kooriloomingun om olõman 

põlvkundõ-vaihõlinõ köüdüs,“ ütel žürii liige Silja Otsar.  

 

Küländ hulga varatsõmbi konkurssõ laulõ om jõudnu Umalõ Pidolõ ja arvada saa ka inämb ku 

ütte seokõrdsõ konkursi laulu kuulda järgmädsel Umal Pidol 2024. aastagal Põlvan. Vahtsist 

koorilaulõst om plaanin vällä anda ka lauluvihk. 

 

 

Kõrraldaja om Võro selts VKKF. 

Teedüst saa mano:  

Tigasõ Merike, tel 5691 6280, merike.tigas@wi.ee 

umapido.ee 

 

Tugõja: AS Lõuna Pagarid, Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri tsihtkapital, Põlvamaa ja 

Võromaa ekspertgrupp), Eesti Rahvakultuuri Keskus (meede „Vana-Võromaa 

perimüskultuuri tugõminõ“), Põlva vald, Võro Instituut.  
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