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28.–30. märtsil said Eesti Kultuu-
ripäevad Annabergis peetud jälle 
täismajale, sel aastal moto all 
“Pärimusest ja päris elust”.  

Korraldajana tahan omalt poolt 
tänada kõiki osalejaid, kes me koos 
olime sel nädalavahetusel nii uudis-
himulikud, teadmisjanulised, tänuli-
kud ja täis armastust. Püüame seda 
laulupidu iseeneses siis ka rohkem 
argipäeva päästa, vastu pidada ja mit-
te taanduda.

Rõõmu tegi, et Annabergi kultuu-
ripäevadele oli seekord jälle ka nii 
mõnigi staažikam EÜSLi liige tee 
üles leidnud. Me suursaadik Kaja 
Tael tõdes, et leidis tõesti eest ühis-
konna, erinevad põlvkonnad ja taga-
põhjad ühendatuna ühe katuse alla 
üheks kogukonnaks.

Korraldajana jäi mulle silma ka 
see, kuidas aastad pole vennad. Kui 
eelmisel aastal pidasime marulist pi-
du, siis selle aasta päevad olid mõt-
likumad, tulenevalt ühelt poolt ehk 
me programmi pärimuslike elemen-
tide meditatiivsest iseloomust, Katrin 
Lauri filmiteemast, mis eesti ühis-
konna ühele valukohale otse silma 
vaatas ja nii mõnelegi krambi kurku 
tõi, või Valgre etenduse minoorsest 
toonist. Unetult möödusid need ööd 
ikkagi – seekord pigem lõkkeäärses 
meeleolus Jaan Söödi kitarrihelide 
saatel “Jääääre” meloodiad üles võt-
tes. Meeldivaks üllatuseks oli ka Su-
lo Rosenthali džässilik kontsertüles-
astumine koos oma naabrimehega. 
Mõtlik oli meeleolu ka, sest ajad on 
ärevad. Kaja Tael rääkis sellest, mis 
tal südamel ja saatis meid laiali terav-
nenud poliitilis-analüütilise pilguga 
ja meeldetuletusega, et igaüks meist 
teeb siin Saksamaal oma kolleegide-
ga ja tuttavatega suheldes rohujuure 
tasandil diplomaatilist tööd.

Oma pilku kultuuripäevadele va-
hendavad külalised kodu-Eestist: 
Mikk Sarv ja Andres Jaadla (loe lk 5). 
Meeli Bagger intervjueeris Priit Vol-
merit (loe lk 7).

Järgnevalt vahendab oma elamusi 
Saksamaalt eesti rahvaluuleteadlane 
Mikk Sarv.

Meie teekond Annamäe hubasesse 
balti rahvaste majja ehk Haus Anna-
bergi Bonni lähistel algas mullu no-
vembri algul, kui näoraamatu post-
kasti potsatas armas kiri Eha Sallalt 
kutsega tulla esinema Eesti Kultuuri- 
päevadele Saksamaal. 

8. novembril 2013 kirjutas Eha 
lähemalt, kus ja mis hakkab toimu-
ma: “Haus Annaberg on väga armsa 
õhustikuga veidi väsinud villa Bon-
ni linnaservas mäe otsas keset metsa. 
Seal on eesti, läti, leedu pagulased, ka 
baltisakslased koos käinud juba sõja-
järgsest ajast saadik. Tänasel päeval 
moodustavad kultuuripäevade pub-
liku  enamuse uue põlvkonna (eesti) 
kultuurinäljas ulgueestlased, vanu-
ses 30–50 aastat, paljudel ka lapsed 
kaasas, aga mõni vanema põlvkonna 
väliseestlane ikka ka seltsis, samu-
ti mõni teisest rahvusest estofiil või 
eesti sõber. Korraldaja organisatsioon 
on EÜSL (Eesti Ühiskond Saksamaa 
Liitvabariigis). Teie peale mõtlesin, 
sest tahaks sel aastal meie pärimuse, 

olemise, identiteedi teema rohkem 
sisse tuua, ka regilaulu. Annabergi 
publik on laulu- ja tantsulembene, ja 
TÕESTI janune – eesti elu, olu, kul-
tuuri ja suhtlemise järele. Publiku 
hulgas eesti koolide/seltside eestve-
dajaid Saksamaalt, Luksemburgist, 
Hollandist. Inspireeris mind ka “Re-
gilaulu” film, pealegi ilmus teilt hil-
juti raamat “Sõna jõud”.”

Muidugi olin meeleldi nõus. Pak-
kusin Ehale, et tuleme koos abikaasa 
Kristel Vilbastega, kellelt ilmus äsja 
ülevaatlik ja põnev raamat “Eesti al-
likad” paljude pärimuslugudega. Ka 
ise olin kirjutanud veel raamatu “Suur 
pärimuse mälumäng – 1000 küsimust 
ja vastust pärimusest”. Oleme Kris-
teliga kümme aastat õpetanud eesti 
õpetajatele õuesõpet, sealt on varuks 
hulk põnevaid mänge, mida koos kul-
tuuripäevalistega jutustamisele lisaks 
mängida.

Lendasime Tallinnast koos näitle-
jate ja muusikutega, kes tulid Valg-
re etendust mängima. Frankfurdis 
oli meil vastas Eha tütar Liina. Põ-
nev oli tee peal Liinalt kuulda, kuidas 
on eestlasena Saksamaal üles kasva-
da üliõpilaseani. Liina eesti keel oli 
ladus ja selge, küllap olid abiks ka 
Eestimaal veedetud suved. Haus An-
nabergi jõudsime just parajaks ajaks, 
et saada osa maitsvast õhtusöögist 
ning Priit Volmeri kontserdist. Põnev 
oli kuulda Raimond Lätte viisistatud 
laule Hando Runneli kogust “Kurba-
de kaitseks”. Olen isegi mitmeid luu-
letusi sest kogust viisistanud, Priidu 
kontsert oli nagu kohtumine vana hea 
sõbraga.

Harjumatu õiteküllus
Eestimaalase jaoks oli hämmastav 
soojus ja õiteküllus, millega Anna-
mäe maja meid hommikul tervitas. 
Ja muidugi vaimustav linnulaul! Aias 
leidsime mitmeid põnevaid puid, na-
gu saja-aastane mammutipuu Kali-
forniast. Puu ümbermõõt on üle seits-
me meetri, kuid ise on ta alles väike 
lapsuke – Ameerikas kasvavad need 
puud mitme tuhande aasta vanuseks. 
Võimsad olid ka Liibanoni seeder, 
hiidelupuu ja söödavate kastanitega 
kastanipuu. Ebaküdoonia ja forsüü-

tiapõõsad olid kaks kuni kolm korda 
suuremad kui Eestis.

Õdus õhkkond ja sõna vägi
Õdus õhkkond oli ka hommikusöögi-
lauas. Vestlesime mitmete inimeste-
ga, kes eestlasena kogu oma elu olid 
Saksamaal elanud. Kuulsime balti-
sakslaste kultuurihuvist ja koostööst 
balti põlisrahvastega. Nii jõudiski ta-
sapisi järg meie esitlusteni. 

Kõnelesin oma raamatust “Sõna 
jõud” ning sellest, kuidas meie ai-
nulaadne ja iseäralik keel aitab meil 
iseendaks jääda ka võõrkeelses kesk-
konnas. Kuidas sõna “käsi” tähendab 
meie keeles lisaks jäsemele ka lähi-
keskkonda, seda, mille kohta küsi-
me “Kuidas käsi käib?”. Kuidas me 
oleme tähine rahvas, kes kõike olulist 
seostab tähtedega – see on meie jaoks 
tähtis. 

Laulsime koos vanu regilaule, 
mis oma olemuselt on nõia kombel 
vaimuilma kõnetamised, nagu arvab 
soome usundiuurija Juha Pentikäi-
nen. Andsin jutujärje üle Kristelile, 
kes näitas pilte Eesti allikatest, tut-
vustas oma raamatut ning rääkis põ-
nevaid lugusid allikatest. 

Kuna õues oli jätkuvalt vapus-
tavalt ilus kevadilm, läksime peagi 
õue. Seal õppisime, kuidas tuttavaks 
saada, kuidas koostööd teha, kuidas 
inimfotoaparaadiga pildistada, laulsi-
me lõokeste ja pääsukeste laulu ning 
mängisime lõokeste ja pääsukeste 
mängu. Aeg läks nagu lennates. Na-
pilt enne lõunasööki jõudsime oma 
esinemise kokku võtta Kihnu rattas 
käsikäes ringi liikudes ning endale 
head jätku loitsides. Laulusõnadesse 
põimisin ka tänu korraldajatele. Sel-
lega oli meie ametlik osa möödas. 

Pärastlõunal rääkisime pikalt Maie 
Kisis-Vainumäega. Liigutav oli kuul-
da, kui valusalt puudutas teda esma-
kordsel Eesti külastamisel nimetus 
väliseestlane – ta teadis kogu elu, et 
on eestlane ja nüüd äkki öeldakse, 
nagu ta polekski seda! Kuulsime ka, 
kuidas üheksalapselises eesti peres 
kasvades võis vaid ennelõunat saksa 
keeles kõnelda, pärastlõunal keele-
le lipsanud saksakeelse sõna eest tuli 
osa oma taskurahast loovutada. Maie 

eesti keel oli sujuv, kaunis ja sõnari-
kas – kodune kasvatus oli hea jälje 
jätnud. Maiega juteldes kadus aeg nii 
kiiresti, et pärastlõunal toimunud Kat- 
rin Lauri filmi “Surnuaiavahi tütar” 
vaatama jõudsime alles arutelu ajaks. 
Tõsised küsimused osutasid, et film 
oli vaatajaile südamesse läinud.

Valgre liigutavad laulud
Õhtuks oli Rain Simmuli  ning muu-
sikute koostöös etendus Raimond 
Valgrest. Saime teada, et “Saaremaa 
valss” oli kirjutatud kaks nädalat pea-
le märtsiküüditamist ning minoorse 
lauluna. Terav arvustus heliloojate 
liidu komisjonis sundis laulu ümber 
tegema mažoorseks, nagu me seda tä-
napäeval teame. Nukker, kuid kirgas 
etendus täis liigutavaid laule juhatas 
sisse öö läbi kestnud koosolemise täis 
mälestusi, vestlusi, laule.

Pühapäeva hommik algas Eesti 
suursaadik Kaja Taela ettekandega, 
kus ta tutvustas saatkonna tegemisi 
ning ülesandeid. Edasi läks jutt hetkel 
kuumimate teemade juurde – Vene-
maa invasioonile Krimmis ning selle-
le, mida see meie jaoks tähendab.

Sellest jäänud äreva tunde maan-
das Rakvere kauaaegse linnapea 
Andres Jaadla positiivsusest ja opti-
mismist pakatav lugu, kuidas ka väi-
kelinnas on võimalik maailmatase-
mel ettevõtmisi – näiteks sumomaad-
luse maailmameistrivõistlusi – kor-
raldada. Tuleb osata mõelda suurelt, 
uskuda enesesse, oma maasse, keelde 
ja kultuuri.

Enne kojulendu käisime veel vaa-
tamas Kölni katedraali. Olime jõulu-
ööl koos meie üheksa-aastase tütre 
Aotähega kokku pannud papist Kölni 
katedraali kolmemõõtmelise mude-
li. Nüüd oli põnev näha oma kätega 
kokkupandud mudelit elusuuruses. 
Mulje oli sügav ja vapustav. Hea oli 
mõelda selle juures, et sama võimas 
katedraal on muistse keelekasutuse 
ning regilaulu kujul meist igaühe hin-
ges ning südames, see tuleb vaid üles 
leida ning ellu äratada.

Suurim tänu Eha Sallale, Maie 
Kisis-Vainumäele ning kõigile, kes 
meid külla kutsusid. Need päevad 
olid imelised! Mikk Sarv

Kultuuripäevad möödusid moto all “Pärimusest ja päris elust”

Eha Salla

Eesti Kultuuripäevadel osalejad. Foto: Frank Rockstroh
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Viimasel ajal on suurenenud tunne, et 
edukus on üha enam seotud koostöö 
ja tolerantsusega. Ka eestlane  peab 

oma harjumuspärasest kestast – aastasa-
dadega kujunenud üksi- ja iseolemisesoo-
vist – välja pugema, näitama end avatud 
maailmakodanikuna ning võtma rohkem 
omaks seisukoha, et üleilmastumine ei ole 
tingimata halb. Enam pole võimalik aja-
da oma asja üleaedse poole pilku tõstmata 
ega nina kirtsutades pead ära keerata, kui 
tuleb kokku puutuda millegagi, mis tundub esiti võõras ja kum-
maline. 

Hea näide suurenenud tolerantsusest on kas või see, et täna-
vuse Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Conchita Wurst, habe-
mega naine Austriast, kes lapsena talunud diskrimineerimist ja 
seetõttu on leidnud viisi, kuidas publikut šokeerides oma sõnum 
arusaadavaks teha. Austria võit Euroopa lauluvõistlusel näitas 
selgelt, et inimesed hindavad julgust erineda ja võidelda oma 
koha eest sessinatses maailmas. Kes oleks võinud sada aastat 
tagasi ette kujutada, et taoline erinevus oleks terve Euroopa 
poolt aktsepteeritav, mida hääletamine Austria meesnaise poolt 
ju kahtlemata näitas.

Hiljaaegu möödus Eesti liitumisest NATOga ja Euroopa Lii-
duga kümme aastat ja sel puhul oli kõneaineks see, kas kuulu-
mine neisse liitudesse on toonud Eestile pigem head või halba. 
Rahvaküsitlused näitavad, et võrreldes kümne aasta taguse aja-
ga on elanike toetus liitudesse kuulumise vastu kasvanud. Eks 
ole igaühele selge, et arvestades praegust segast olukorda Uk-
rainas, on ühine seljatagune ühe väikse rahva ja riigi jaoks na-
gu Eesti pigem tugevus kui nõrkus ning see suurendab oluliselt  
elanike julgeolekutunnet.

Sallivus, tolerantsus ja koostöö on märksõnadeks ka igapäe-
vaelus. Käesolevast lehenumbrist saame lugeda, kuidas Sak-
samaa eestlaste järelkasv käis noorteprojekti raames tutvumas 
eesti kultuuri ja koolieluga. Tore on lugeda, et Saksamaa noo-
red hindavad kõrgelt siin toimuvat ja tunnevad huvi oma juurte 
ja rahvuskaaslaste vastu. Eesti koolis, kus mina õpetaja olen, 
käidi külas Leedu, Ungari, Poola ja Portugali sõpruskoolidest. 
Mitte keegi siinsetest lastest ei vaadanud viltu tumedama silma-
värvi või nahaga lastele – see on ju samasugune erinevus, nagu 
see, et üks on pikem ja peenem, teine paksem ja lühem. Erinevus 
rikastab, seda positiivses mõttes!

Foto: Raigo Pajula/presidendi kantselei

PILTUUDIS
Riigipea nimetas ametisse uue valitsuse

President Toomas Hendrik Ilves nimetas 26. märtsil ametisse uue valitsuse. President avaldas lootust, et Reformi-
erakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsus on tegus ja tugev ning ta soovis uuele valitsusele jõudu ja tulemuslikku 
koostööd. Pildil vasakult esireas majandus- ja kommunikatsiooniminister urve Palo, sotsiaalminister Helmen 
Kütt, peaminister Taavi Rõivas, president Toomas Hendrik Ilves, kultuuriminister urve Tiidus, keskkonnaminister 
Keit Pentus-Rosimannus, väliskaubanduse ja ettevõtluse eest vastutav minister Anne Sulling. Teises reas 
vasakult justiitsminister ja põllumajandusminister Andres Anvelt, siseminister ja regionaalminister Hanno Pevkur, 
kaitseminister Sven Mikser, rahandusminister Jürgen Ligi, töö ja tervishoiuminister urmas Kruuse, haridus- ja 
teadusminister Jevgeni Ossinovski ja välisminister urmas Paet.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu 
täiskogu koosolekust 25.–26. ap-
rillil Riia Eesti Majas võtsid osa  
12 liikmesmaa delegaadid. 

Koosoleku juhatajateks valiti Mar-
ju Rink-Abel, Aho Rebas ja Laas Lei-
vat ning sekretäriks Meeli Bagger.

Kahe päeva jooksul aset leidnud 
arutelude raskuspunkt oli ÜEKNi 
tulevikuga seonduv. Kiideti heaks 
ÜEKNi tuleviku komsjoni väljatöö-
tatud kavand ja suunad  ning otsusta-
ti sellele vastavalt edasiselt juhtimis-
struktuure ning kodukorda kaasajas-
tada ja muuta. Muu hulgas otsustati 
2014/2015. õppeaastal ÜEKNi sti-
pendiume mitte välja anda. 

Jaak Juhansoo, kes on viimased 9 
aastat ÜEKNi esimeheks olnud, ter-
vislikel põhjustel esimehe kohale ei 
kandideerinud. Uueks ÜEKNi esime-
heks valiti EV aukonsul Kanadas – 
Laas Leivat Torontost. Jaak Juhansoo 
jätkab tööd juhatuses laekurina.

Täiskogu väisas külalisena ka 
Riias viibinud värske peaminister 
Taavi Rõivas, kes kõneles Eesti julge-
olekust praeguse terava rahvusvaheli-
se olukorra tingimustes. Otsese sõjali-
se julgeoleku kõrval (kus Eesti on üks 
neljast NATO liikmest, kes panustab 
2% või rohkem kaitsekulutusteks) ei 
ole vähem oluline laiem majandus-
lik julgeolek ehk see, kust tuleb meie 
gaas, elekter ning kui usaldusväärsed 
on meie sisemised julgeolekustruk-

ÜEKNi täiskogu koosolek Riias
tuurid nagu politsei jm. Peaminister 
Rõivas mainis, et on viimastel päeva-
del pidanud läbirääkimisi nii Läti kui 
ka Soomega just alternatiivsete ener-
gialiikide üle. Gaasisõltuvuse vähen-
damiseks Venemaast on olnud jutuks 
ka Eesti-Soome gaasitunnel.

Rõivas rõhutas ka koostöösoovi 
kõikide välismaal elavate eestlaste-
ga, tunnustades samas eesti vanema-
te rolli lastele keele õpetamisel. Pea-
minister rääkis, et talle jättis sügava 
mulje New Yorgi Eesti Kooli külastus 
aasta tagasi ning kohtumine sealsete 
lastega. Välismaal sündinud laste va-
nematel on oluline teada, et nii Rõi-
vas kui ka välisminister Urmas Paet 
pooldavad topeltkodakondsuse või-
maldamist välismaal sündinud laste-
le. Praegu teatavasti on seaduses vas-
tuolu ehk siis kirjade järgi peaks to-
peltkodakondsust mittelubavas Eestis  
mitme kodakondsusega noor 18aasta-
seks saamisel otsustama, kumma ko-
dakondsuse ta jätab ja kummast loo-
bub. Samas ei saa keegi sundida ko-
danikku loobumast sünnijärgsest ees-
ti kodakondsusest. Rõivas kinnitas, et 
tema erakond töötab selles suunas, et 
edaspidi ei nõutaks sünnijärgse koda-
kondsusega noortelt sellise valiku te-
gemist, sest tulevaste lojaalsete koda-
nike kaotamine ei ole kindlasti mitte 
Eesti riigi huvides. Ja meeldetuletu-
sena nendest lastest hoiab peaminis-
ter Rõivas oma kabinetis palli, mille 

kinkisid talle New Yorgi Eesti Kooli 
lapsed.

Eesti haridus- ja teadusministee-
riumi asekantsler Madis Lepajõe tut-
vustas uut aastatel 2014–2020 toimi-
vat rahvuskaaslaste programmi ning 
kultuuriministeeriumi asekantsler 
Anne-Ly Reimaa rääkis Eesti Vaba-
riigi 100. sünnipäeva tähistamise üri-
tuste programmist. Programmi “Eesti 
Vabariik 100” ajaraamiks on aastad 
2014–2018, eelarveks on 27 miljonit 
eurot ning motoks “Üks nurgake sel-
lest planeedist on Eesti ja jääb Ees-
tiks”. Reimaa märkis, et huvitavaks 
kokkusattumiseks on ehk seegi, et 
2018. aastal jaanaurist kuni juunini 
on Eesti Vabariik Euroopa Liidu ees-
istuja, ülesanne, mis lisab veelgi kaa-
lu juubeliaastale.

Täiskogu koosolekul sai sõna ka 
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esi-
mees Valter Haamer Tartust, kes tut-
vustas oma seltsi ja kustus koostööle. 
Vaatlejana osales koosolekul Kasahs-
tani Eesti Kultuuriseltside esindaja 
Andrei Lodi.

Koosoleku esimese tööpäevapäe-
va õhtul esines delegaatidele ja küla-
listele Lääne-Virumaa Tütarlastekoor, 
kes võlus publikut oma noorusliku ja 
särtsaka esinemisega. Teise päeva õh-
tul pakkusid meelelahutust näitlejad 
Peeter Kaljumäe ja Meelis Sarv. 

Meeli Bagger / Kärt ulman 
vaba Eesti Sõna

ÜEKNi täiskogul olid esindatud Inglismaa Eestlaste Ühing, Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvaba-
riigis, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liit, Läti Eesti Selts, Leedu 
Eesti Selts, vene Seltside Liit, Soome Eestlaste Liit, Tšehhi Eesti Klubi ja ukraina Eesti Selts. Foto: Aho Rebas
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Lühidalt Eestist
Sotsioloog Juhan Kivirähki sõ- ●

nul seostatakse praegu Ukrainas 
toimuvat ka võimaliku ohuga Ees-
tile. Kaitseministeeriumi tellitud 
uuringust selgus, et võrreldes va-
rasemaga on kasvanud nende ini-
meste arv, kes näevad otsest sõ-
jalist ohtu Eesti julgeolekule, va-
hendas “Aktuaalne kaamera”.  Kui 
varem arvasid alla 10 protsendi ini-
mestest, et Eestit võidakse rünna-
ta, siis nüüd oli neid 30 protsenti.  
Vaatamata kõrgenenud ohuhinnan-
gule ei tea aga 75 protsenti inimes-
test jätkuvalt, mida nad ohu kor-
ral saaksid Eesti kaitseks ära teha. 

Eurobaromeetri avaliku arvamu- ●
se uuringu järgi on Eestis eelmise 
aasta sügisega võrreldes kasvanud 
usaldus valitsusele 6, riigikogule 
5, Euroopa Liidule 2 ja kohalikele 
omavalitsustele 3 protsendipunk-
ti võrra. Tervelt 19 protsendipunk-
ti, 26-lt 45 protsendile on kasvanud 
nende arv, kes leiavad, et asjad Ees-
tis lähevad õiges suunas.

Liikluses hukkunute arv on selle  ●
aasta esimese nelja kuuga kasvanud 
pea 300 protsenti: hukkunuid on 
30, eelmisel aastal oli neid kahek-
sa. Traagiliste liiklusõnnetuste pea-
mised põhjused on autojuhtide suur 
kiirus, joove ning tondina pimeda-
tel tänavatel liikuvad jalakäijad, 
vahendas “Aktuaalne kaamera”. 

Uuringufirma TNS EMOR kü- ●
sitluse järgi saab Keskerakond 
eelseisvatel Euroopa parlamen-
di valimistel kaks saadikukohta, 
ülejäänud parlamendierakonnad 
aga ühe mandaadi. Küsitluse jär-
gi pääseb europarlamenti ka ük-
sikkandidaat Indrek Tarand, ke-
da toetab 15 protsenti vastanutest. 

Eestis käis visiidil Briti kunin- ●
gapere liige prints Harry. Ta kohtus 
riigikogus saadikute ja Afganistani 
sõjas vigastada saanud Eesti sõdu-
ritega. Prints Harry pidas kõne, kus 
ta ütles, et Eesti sõduritega Afga-
nistanis koos töötamine oli privi-
leeg, kuna nad teevad töö ära mi-
nimaalse rahmeldamisega. Prints 
külastas ka Eesti kaitseväe iga-aas-
tast õppust Kevadtorm. Kevadtor-
mil harjutas Eesti kaitsmist  pea 
6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, 
reservväelast ja liitlaste sõdurit. 

Valitsusvahetus mõjus positiiv- ●
selt Reformierakonnale – maikuus 
tõusid nad üle pooleteise aasta taas 
kõige populaarsemaks parteiks, 
selgus TNS Emori üle-eestilisest 
uuringust. Kui homme toimuksid 
riigikogu valimised, annaks Re-
formierakonnale oma hääle 29% 

valijatest. Kuu varem oli Reformi-
erakonnal toetajaid 25% ning näi-
teks novembris 2013 vaid 18%.  

Täpsustatud andmetel elas 2014.  ●
aasta 1. jaanuaril Eestis 1 315 819 
inimest, teatas statistikaamet. Rah-
vaarv vähenes 2013. aastal jooksul 
4355 inimese võrra ehk 0,3%. Rah-
vaarvu vähenemises on sisserände 
kasv vähendanud väljarände mõju, 
kuid väheneva sündimuse tõttu on 
kasvanud loomuliku iibe osatäht-
sus rahvaarvu languses. Välisrände 
tõttu vähenes elanikkond 2614 ja 
loomuliku iibe tõttu 1741 inimese 
võrra. Loomulik iive oli 2013. aas-
tal 1741 inimese võrra negatiivne. 

USA meediaväljaanne Fast Com- ●
pany nimetas üheks neljast riigist, 
mis võivad varsti USA tehnoloogia-
keskusele ehk Silicon Valley piir-
konnale kandadele astuda, ka Ees-
tit, vahendas  Postimehe majandus-
portaal. Eesti puhul toodi välja mit-
meid unikaalseid uuendusi, mis on 
maailmas tähelepanu köitnud ning 
teinud riigi rahvusvaheliseks hüüd-
nimeks “E-stonia”. Näiteks mainiti 
valitsuse 2000. aasta otsust nimeta-
da internet inimõiguseks, maailmas 
esimesi parlamendi e-valimisi, täis-
digitaalset maksusüsteemi, e-tervi-
se süsteemi ning muidugi ka Eesti 
seotust Skype´i ja Kazaa loomisega. 

Esialgsetel andmetel vähe- ●
nes Eesti sisemajanduse kogupro-
dukt (SKP) 2014. aasta I kvarta-
lis võrreldes 2013. aasta I kvarta-
liga 1,9%, teatas statistikaamet. 

10. mail saabus viimane Ees- ●
ti kontingent Estcon-16 ja Ees-
ti kompanii Estcoy-17 Afganis-
tanist koju. President Toomas 
Hendrik Ilves ütles koju saabunud 
kaitseväelastele, et aidates Afga-
nistani turvalisemaks muuta, on 
sellel NATO operatsioonil muutu-
nud kindlamaks ka Eesti julgeolek 
ja tugevnenud Eesti liitlassuhteid. 

8.–9. mail viibis Eestis visiidil  ●
NATO peasekretär Anders Fogh 
Rasmussen. Välisminister Urmas 
Paeti sõnul on NATO peasekretä-
ri visiit Eestisse väga oluline. Ras-
mussen rõhutas, et NATO kohalolek 
Eestis on juba praegu märkimis-
väärselt nähtavam kui veel mõne 
kuu eest. Samuti kinnitas Rasmus-
sen, et Eesti kuulumine NATOs-
se tähendab, et vaatamata Ukraina 
kriisile puudub Eestile kohene sõ-
jaline oht.  “See on kinnitus NATO 
pühendumusest oma liikmesriiki-
de julgeoleku kindlustamisel ning 
Eesti ja meie NATO liitlaste tihe-
dast koostööst,” märkis ta.

ÜEKNi täiskogu koosolek Riias

3.–12. aprill toimus ODD HUGO 
teine vägagi meeleolukas ja edu-
kas tuur Saksamaale ja Hollan-
disse, tuuri käigus anti üks kont-
sert koguni Belgias.

Kohe peale Tallinn Music Week’i, 
mille raames võitsime sellel aastal 
Skype Award’i, asusime oma rendi-
bussiga teele. See oli Odd Hugo tei-
ne nn Euroopa tuur ning pikalt bus-
sis loksumine ja 1600 km järjest läbi 
sõitmine ei ole meie jaoks esmakord-
ne. 

Uudne kogemus oli aga see, et 
leidsime eest Eesti kogukonna suure 
toetuse, sest peaaegu igal kontserdil 
olid kohal kas reisil olevaid või kont-
sertpaigas resideerivaid eestlasi. Selle 
üle oli meil väga hea meel ning saime 
sellest omakorda indu juurde Saksa-
maale naasmiseks.  

Kõige suurem kodumaine fänn-
klubi oli loomulikult Hamburgis, kus 
ligikaudu 30 eestlast oli meie kont-
serdile tulnud. Kontsert kulmineerus 
mitmete lisalugude ja tulbikimbuga, 
pärast kontserti tutvustati meile aga 
Reeperbahn’i.

Kokku esines Odd Hugo üheksa 
päeva jooksul üheksa korda, mille va-
hele mahtusid veel mõned live-ses-
sioonid Leipzigis ning Utrechtis. Ko-
gu graafik oli väga tihe ning sellise 
tempo juures oli hea näha, et kuidas 
bänd nii emotsionaalselt, füüsiliselt  
kui ka musikaalselt koos püsib. 

Kõik eesmärgid said täidetud ning 
mõnel juhul rohkemgi veel. Põhiline 
emotsioon kogu tuurist oli väga hea, 
sest kõik kontserdid oli rahvast täis, 
müüdi palju plaate ning nii mitmeski 
kohas saime oma rahvaga kvaliteetset 
aega veeta. Mida rohkemat üks uus-
tulnuk-bänd Euroopa turneelt oodata 
võib!

Jan Kaus, tuntud eesti kirjanik ja 
esseist, külastas 12.–14. aprillini 
Infobalt e.V. kutsel kolme Põhja-
Saksamaa linna, et tutvustada 
siinsetele eestlastele ja Eestist 
huvitatud sakslastele nii oma 
uuemat loomingut kui ka varsti 
trükki minevaid teoseid.

Tutvustusele tulid lüürilised teks-
tid 2000. aastal ilmunud luulekogust 
“Õigem valem”, luuletused 2013. 
aasta “Vasaraheitja” ja katkend Jani 
viimasest romaanist “Koju” (2012). 
Tekstid tõlkis Kristiina Jessen, ees-
ti keeles luges ette kirjanik ise, see- 
eest saksa keeles esitas tekste Berlii-
nis elav eesti näitleja Toomas Täht. 
Nii oli võimalus ka sakslastel kuula-
ta, mida ja kuidas kirjutavad ja loevad 
eestlased.

Jan Kaus on väga mitmekülgne 
eesti kirjanik. Juba 1995. aastast on 
Kaus avaldanud ajakirjanduses luule-
tusi, jutte ja esseid, rääkimata teatri-, 
filmi- ja muusikaarvustustest. Samuti 
on ta tõlkinud soome keelest neli nüü-
disromaani, sealhulgas Sofi Oksaneni 
romaanid “Puhastus” (2009) ja “Kui 
tuvid kadusid” (2012).

Jani tekstid on muigama panevad 
ja iroonilised lühikesed (proosa)teks-
tid. Kes veel ei ole lugenud näiteks 
“Miniatuure” (2009) või “Vasaraheit-
jat” (2013), siis soovitan soojalt. Sa-
muti ei taha mainimata jätta ta romaa-
ne, eriti ta viimast romaani “Koju”.

Need kolm kirjandusüritust kuju-
nesid väga elavateks ja kaasahaara-

Kõik kontserdid olid omamoodi 
meeldejäävad ja raske on parimat väl-
ja tuua. Esinemiste ühine joon oli see, 
et vastuvõtt oli igal pool suurepärane 
ning tekkis soov selle rõõmsa publiku 
ette tagasi tulla. 

Järgmisel korral seab bänd sam-
mud väliskontserdile juba 7. juunil, 
mil minnakse Prantsusmaale Europa-
vox festivalile – kes vähegi on Lyon’i 
kandis, tulge läbi! Pärast seda an-
navad Hugod Soomes kolm vahvat 

kontserti. Juulikuus viib meie tuuri-
buss meid jälle Saksamaa ja Hollan-
di kanti. 19. juulil astume Hollandis 
üles festivalil nimega Welcome To 
The Village, mille ümber ehitame ka 
Saksamaa ja Hollandi kontserttuu-
ri. Lõplikud kuupäevad on veel pai-
ka nihkumas, kuid hoidkem kõrvad 
ja silmad lahti ning ehk oleme õige 
pea uuesti teie kodulinna mõnes ko-
has mängimas. 

Kirjanduslik kevad Jan Kausiga 
Hamburgis, Berliinis ja Bremenis

vateks luuleõhtuteks, sest Jan ise on 
elav ettelugeja. Isegi kui saksa pub-
likum ei saanud eesti keelest aru, siis 
Janist ikka. Vastuvõtt oli igal pool vä-
ga soe. Nii katsid Riina Leminsky ja 
Laura Balzer Hamburgi EASi esindu-
ses tagasihoidliku raamatulaua kõr-
vale rikkaliku rootsi laua. 

Eesti kohvik JÄÄ-ÄÄR Berlii-
nis meelitas ligi palju uudishimu-
likke kuulajaid ja hoolimata sellest, 
et loeng kaldus hilisemal õhtul ikka 
eesti keelde, ei läinud kohaloleva-
te sakslaste vaimustus kaduma, vaid 
tegi neid veelgi uudishimulikumaks. 

Tänu Toomas Tähe kaasahaarvale 
ettelugemisele saksa keeles, mis on 
täiesti aktsendivaba, oli sakslastele 
see loeng ka elamusterikas. 

Isegi kui saalid ei olnud puupüsti 
täis, jättis Jan Kaus siinsetele eestlas-
tele unustamatu mulje. Tahaksin siin-
kohal tänada kõiki abilisi Hamburgis, 
Berliinis ja Bremenis ning veel kord 
suur tänu Toomasele ettelugemise ja 
Berliini linnaekskursiooni eest ning 
Janile ja ta perele Saksamaa külastu-
se eest.

Suur aitäh!
Kristiina Jessen

Kirjanik Jan Kaus (paremal) ja Berliinis elav eesti näitleja Toomas Täht.

Kodumaine bänd Odd Hugo 
esines üheksa kontserdiga

Odd Hugo mänedžer
Rein Kutsar

Tartust pärit indie-folk bändi Odd Hugo kuuluvad lauljad Rando Kruus ja Oliver 
vare, löökpillide eest vastutav Kaarlo Nõmmsalu, tromboonimängija Henri 
Aruküla ja trompetimängija Aigor Post.

28. aprillil maandus Ämari len-
nubaasis kaks lennukit, mis 
tõid Eestisse peaaegu terve 
kompanii Ameerika Ühendrii-
kide maaväe 173. õhudessant-
brigaadist, kelle alaline asukoht 
on Itaalias.

Ühendriikide sõdurid jäävad Ees-
tisse vähemalt aasta lõpuni ning selle 
aja jooksul osaletakse teiste liitlas- 
üksustega suurõppusel Kevadtorm. 
Kogu praegune üksus ei pruugi ter-
vet aega siin olla, kuna plaanitakse 
ka vägede roteerumist.

Kompaniid tervitanud president 
Toomas Hendrik Ilves tänas USA 
vägesid abi ja panuse eest siinse re-

giooni julgeolekusse panustamise 
eest.

Üksus peatub Paldiskis sõjaväe-
osas, milles veel pisut enam kui 20 
aasta eest viibisid endise Nõukogu-
de Liidu sõjaväelased. “Venelased, 
ameeriklased, NATO, vahet pole 
kelle oma, sõjaväelane on sõjaväe-
lane igal pool,” kinnitas kompanii 
liige seersant Frank Enriguez.

The New York Times kirjutas, 
et maavägede saatmine Ida-Euroo-
passe on osa laiemast NATO plaa-
nist tugevdada liitlaste kaitset õhus, 
maal ja merel selles piirkonnas. See 
on vastuseks Venemaa viimase aja 
sammudele.

Eestisse saabus aprillis 
150 uSA sõjaväelast

ER
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Greifswaldi kultuurifestiva-
li “Nordischer Klang” (2.–12. 
mai) raames ja seoses eesti 
keele õppetooli taasavamisega 
toimus linnas 7.–9. maini mitu 
Eesti kontserti ja näitust.

7. mail võttis Greifswaldi linna-
pea Arthur König vastu suursaadiku 
Kaja Taela ja palus tal kirjutada lin-
na aukülalistele mõeldud Kuldsesse 
Raamatusse. Samal päeval esitle-
ti Koeppenhausis põhjamaade no-
vellikogumikku, kuhu Eestist valiti 
Mehis Heinsaare novell, ning avati 
Rathausgaleries moekunstnik Anu 
Hindi moefotonäitus “To be Esto-
nian”.

8. mail tutvustati Greifswaldi üli-
kooli soome ja skandinavistika ins-
tituudis festivali publikule Lennart 
Meri filmirännakutest koostatud 
näitust “Veelinnurahvas”, näituse 
avamisel pidas loengu Fenno-Ugria 
Sihtasutuse direktor Kadi Raudalai-
nen. 

9. mail avati galeriis STP foto-
graaf Reimo Võsa-Tangsoo fotonäi-
tus “Nostalgia/Desires & Openings/
Closings”. Samal õhtul andis koha-
likus teatris menuka kontserdi Tal-
linna setu koor Sõsarõ Elvi Nassari 
juhtimisel ja hiljem poplaulja Iiris. 
Mitu üritust organiseeriti koostöös 
Berliini Eesti saatkonnaga.

Suursaadik Kaja Tael kirjutab Greifswaldi Kuldsesse Raamatusse, kõrval 
linnapea Arthur König ja ülikooli professor Marko Pantermöller.

Eesti osales Grifswaldi 
kultuurifestivalil

ER

Foto: Eesti Saatkond

Sel hiliskevadel on Berliinis 
võimalik ühtaegu näha mitut 
eesti maali- ja videonäitust. 

Eesti saatkonnas kestab 8. juu-
nini Eesti Kunstiakadeemia õppe-
jõu Mari Roosvalti ja tema õetütre 
Mara Ljutjuki ühisnäitus “Jäljed”, 
mõlemad kunstnikud tegelevad mä-
lu, isiklike mälestuste, ümbritseva 
keskkonna ja emotsionaalsete kõrg-
hetkedega.

Ifa-galeriis Linienstrassel on ku-
ni 29. juunini lahti Liina Siibi fo-
to- ja videonäitus “Lass schwingen 
und springen”. Siib näitab sotsiaalse 
temaatikaga töid, millega ta esines 
Veneetsia biennaalil Eesti paviljo-
nis, samuti spetsiaalselt selleks näi-
tuseks valminud teoseid. Alates 15. 
augustist on näitust võimalik näha 
ka Stuttgarti ifa-galeriis. Näitusega 

kaasneb saksa- ja inglisekeelne ka-
taloog.

16. maist kuni 5. juuni on aga 
Werkstattgaleries (Eisenacher stras-
se 6) avatud rahvusvaheliselt  ühe 
kõige hinnatuma eesti kunstniku 
professor Jaan Toomiku maali- ja 
videonäitus “Messages from Rea-
lity” III, mille on kureerinud kultuu-
riatašee Harry Liivrand. See on juba 
kolmas eesti maalikunsti tutvustav 
näitus selles galeriis viimase kolme 
aasta jooksul. Oma autoportreelis-
tes  figuraalkompositsioonides ku-
jutab Toomik sümboolselt mehelik-
ku seksuaalsust, vananemise änge ja 
tundemaailma, tegeleb alateadvuse 
ja inimlike igatsustega.

10. juunil avatakse saatkonnas 
aga Frankfurdis töötava Björn Koo-
bi automaalinäitus.

Kui ma teatasin sõpradele, et 
sain kutse osaleda Balti Krist-
liku Ühingu kongressil Bonnis, 
ütles üks mu seal olnud tuttav: 
“See on ju midagi imelist!” Mi-
nu küsimusele, mis selle siis nii 
eriliseks teeb, ta ei vastanud – 
ma pidavat seda ise kohe teada 
saama. 

See teadasaamine algaski juba 
konverentsi esimesel päeval koos 
imelise ringsõiduga ümbruskonnas, 
mida täiendasid Andrejs Urdze põh-
jalikud selgitused. Vaated mägedele 
vaheldusid nagu filmis, lubades heita 
pilke ka nende vahel looklevale Rei-
nile ning saatkonnahoonetele Bonnis. 
Pärast õhtust tutvumisringi vaadati 
koos Ulrike Kochi filmi eesti regilau-
lust, mis viis kõiki lähemale meie tra-
ditsioonilise laulukultuuri salapärase-
le jõule.

Laupäeval, 3. mail algas kongress 
käesolevate ridade kirjutaja sõnavõ-
tuga. Tutvustasin 1720. aastatel Pee-
ter I ehitatud suvelossis tegutsevat 
Kadrioru kunstimuuseumi. See hoone 
on olnud keiserlik suvituskoht, noo-
re vabariigi aegne Eesti Kunstimuu-
seum, president K. Pätsi residents, re-
volutsiooniliste soldatite peatuspaik, 
Eesti NSV Kunstimuuseumi peama-
ja. Nüüd tutvustatakse siin külastaja-
tele Lääne-Euroopa ja vene kunsti. 

Järgmine ettekanne, Saale Kareda 
“Eesti kaasaegse muusika maastik” 
tutvustas mitte ainult meie tuntumaid 
20. saj lõpul tegutsenud heliloojaid, 
vaid andis tõesti edasi ajajärgu he-
limaastikku. Pärastlõunal vahendas 
külaline Hannoverist, psühhoteraapia 
professor dr Peter Petersen, erialast 
pilku eesti eeposele. Üllatuslikult 
osutus meie inimeseks olemise kee-
rukust vahendav “Kalevipoeg” talle 
lähedasemaks kui soomlaste ürgsem 
ja seetõttu rohkem loodusega suhes-
tuv “Kalevala.” 

Seejärel sundisid halvad uudised 
Odessast peale mureliku arutelu nii 

Annabergis toimus 
Balti Kongress

Ajaloolasest kultuuriatašee Har-
ry Liivrand kõneles oma ette-
kandes August von Kotzebue 
(1761 Weimar – 1819 Mannheim) 
tähtsusest sillaehitajana eesti ja 
saksa kultuuriruumi vahel. 

“Kotzebue tegevus 18. sajandi lõ-
pul ning 19. sajandi algul Tallinna 
teatrijuhina langes Eesti ajaloos era-
kordselt loovale veerandsajandile, 
seda nii Eesti saksakeelse diasporaa 
kui  ka eestikeelse kultuuri- ja hari-
duspoliitika arenguid silmas pidades. 
Kotzebue tegevust analüüsides tuleks 
seda konteksti tingimata arvesse võt-
ta. 19. sajandi esimene veerand on 

ühtaegu nii Eesti baltisaksa kultuu-
ri kui ka estofiilsuse õitseaeg, oma-
moodi kulminatsioon valgustusajastu 
kaunitele ideedele vastukajamisest. 
Üldistatult võib öelda, et ratsionalist-
lik Valgustusajastu algab Eestis (na-
gu ka Lätis) 18. sajandi teisel poolel 
Saksamaalt Venemaa Läänemere pro-
vintsidesse tööle tulnud saksa literaa-
tide-haritlaste-arstide ning kohapeal 
sündinud baltisaksa literaatide-pas-
torite eesti-läti talurahvast rõhunud 
pärisorjusevastase ühiskonnakriitika-
ga, pärismaalaste rahvalaulude üles-
kirjutamise ja haridustegevuse soo-
dustamisega. Et Kotzebue 1788 oma 

näidendis eestikeelset dialoogi kasu-
tas, tulenes aja progressiivsetest oo-
tustest,” rääkis ettekandja ning teavi-
tas kuulajaid ka tema algatusel alates 
2012. aastast korraldatavatest Kotze-
bue-Gesprächidest, mille eesmärk on 
– eriti Saksa ajaloos – üsna valesti-
mõistetud ja halvustatud Kotzebue 
tegevuse ümbermõtestamine, tema 
töö positiivsete külgede esiletoomine. 
Seal osalevad eesti ja saksa teadlased, 
esimene konverents toimus Berliinis, 
teine eelmisel aastal Tallinnas ja ku-
nagi Kotzebue perekonnale kuulunud 
Kõue mõisas, kolmas tuleb 10. ok-
toobril sel aastal Berliinis.

Jaan Toomik Tallinnas oma ateljees ühe Berliini näituse maaliga.
Foto: Harry Liivrand

Berliinis on kevadel näha 
mitut eesti kunstinäitust

ER

2.–4. mail toimus Bonnis Balti 
Kristliku Ühingu (Baltischer Ch-
ristlicher Bund e.V. / BCB) kong-
ress, mille programm oli tänavu 
esmakordselt kokku seatud eest-
laste poolt. 

BCB liikmeskond koosneb eest-
lastest, lätlastest, leedulastest ja saks-
lastest, kes on huvitatud Balti riiki-
dest ja kes end oikumeenilises mõttes 
kristlasena määratlevad. 

BCB-l on kolm ülesannet: tegutse-
da Saksmaal elavate eestlaste, lätlas-
te ja leedulaste hüvanguks; tegevused 
Balti riikide suunas; olla vahenda-
jaks Balti riikide ja Saksamaa vahel. 
Bonnis asuv Haus Annaberg on üle-

maailmselt ainus koht, mis kuulub nii 
eestlastele, lätlastele kui ka leedulas-
tele. Seal korraldatakse nii kultuurili-
si, kristlikke kui ka poliitilisi üritusi. 
BCB korraldab aastas kaks ühist se-
minari, kevaditi BCB kongressi ja sü-
giseti Balti noorte kongressi.

Maja on mõeldud ka üliõpila-
sühiselamu 35 üliõpilastele, kellest 
ligi 1/3 on pärit Balti riikidest. BCB 
on ülesandeks võtnud noori juhenda-
da ja abistada integreerumisel saksa 
ülikoolimaastikku. 

Kevadise BCB kongressi päevi 
paluti tänavu esmakordselt sisustada 
eesti kultuuriprogrammiga. Vaadates 
liikmeskonda, oli iseenesest mõis-

tetav, et suhtlemiskeeleks oli saksa 
keel. Kohale saabusid Eestist muu-
sikateadlane Saale Kareda, kes tut-
vustas eesti kaasaegseid muusikuid 
nii sõnas kui ka helinäidetega, samuti  
KUMU kuraator Anu Allikvee, kes 
rääkis Kadrioru lossi ajaloost ja los-
si kokkupuudetest nii saksa kui ka 
läti kunstnikega, kultuuriatašee Har-
ry Liivrand pidas ettekande August 
von Kotzebuest ja prof emer dr Peter 
Peterson Hannoverist pidas huvitava 
loengu “Kalevipojast”.

Kuuldud teemasid võeti vastu suu-
re huviga, sest kõik osavõtjad tõde-
sid, et neil polnud senini eesti kultuu-
rimaailmast eriti selget pilti. ER

Kadrioru 
Kunstimuuseumi 
kuraator Anu 
Allikvee ja 
kultuuri-
atašee Harry 
Liivrand 
Annabergi maja 
trepil.

Muljeid imelisest Annabergist

ER

August von Kotzebue tähtsus Eesti kultuuris

seal toimuvast kui ka selle võimali-
kust mõjust Baltimaadele. Õnneks tõi 
ühiselt vaadatud film Eesti laulvast re-
volutsioonist hingerahu tagasi. Oma-
moodi teraapiliselt mõjusid ka Kob-
lenzis elava kunstniku Lydia Nüüdi 
rippuvad installatsioonid, mis sulan-
dusid loodusesse ja astusid omalaad-
sesse sõnatusse dialoogi pargipuude-
ga. Õhtu lõppes laulude ja mõnusa 
vestlusringiga lõkketule ääres.

Viimasel kongressipäeval ava-
nes kabeliuks hommikupalvuseks. 
Jumalateenistust juhtis Kristel Neit-
sov-Mauer. Raamatukogutuppa jõu-
des leidsime sealt eest Eesti saatkon-
na kultuuriatašee Harry Liivranna. Ta 
andis ülevaate kunagisest menukirja-
nikust August von Kotzebuest, keda 
ta kodumaal saadab kahjuks pooleldi 
ebaõiglane reaktsionääri maine. Ees-

tis tuntakse teda aga valgusaja inime-
sena, kes tõi Eestisse nii professio-
naalse teatri kui ka kartulikasvatuse.

Ja nagu alati kuulub kõige lõppu 
kokkuvõte – nii ka Annabergis, kus 
Andrejs Urdze andis ülevaate ühingu 
tegevusest balti rahvaste ühendaja-
na minevikus, praegu ja loodetavas-
ti ka tulevikus. Fraas “Lahkumine oli 
kurb, kuid kandis endas lootust taas-
kohtumiseks” on küll trafaretne, kuid 
siinkohal siiski omal kohal, sest nii 
see ju oligi. 

Ja nüüd tean minagi, mis selle üri-
tuse nii imeliseks teeb! Lausa kõik 
teeb – Annabergi villa ja romantili-
ne loodus, sisukad ettekanded, laulud 
neljas keeles – aga kõige enam või-
malus suhelda rõõmsate ja toredate 
inimestega.

Foto: Eesti  
Saatkond

Anu Allikvee
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Annabergis toimunud Eesti Kul-
tuuripäevasid meenutab Rakvere 
Targa Maja arendus ja koolitus-
juht ning Rakvere linnapea aas-
tatel 2002–2012 Andres Jaadla.

Olin kutsutud kultuuripäevadele 
rääkima sellest, mis tegusid tehakse 
ja kuidas elatakse väljaspool suurlin-
nu, näiteks Rakveres.

Kohale jõudes leidsin ees rõõmsa 
eestimeelse ja eestikeelse pere, kes 
olid kohale tulnud nii Saksamaa eri-
nevatest paikades kui ka kaugemalt – 
Luksemburgist ja isegi Iirimaalt.

Haus Annabergis olles tunnetasin 
selle paiga ja vana hoonekompleksi  
harmoonia erilist võlu ja seletamatut 
tõmmet, mida on ilmselt tunnetanud  
sajad inimesed ja mitmed põlved en-
ne mind. Mõnusalt ajaloolisele hõn-
guga hoone ja  imeilus kevadiselt õit-
sev loodus loovad juba hetkega An-
nabergis sellise ainulaadse ja kordu-
matu atmosfääri.

Kindlasti peab kiitma kultuuripäe-
vade korraldajaid  Eha Sallat ja Maie 
Kisis-Vainumäed, kelle juhtimise 
ja kontaktide abil oli kokku pandud  
mitmekülgne ja kaasakiskuv kava.

Juba esimesel õhtul köitis kohale 
tulnud inimesed oma lauluga üheks 
noor laulja Priit Volber, keda saatis 
klaveril Aita Sibul. Annabergi saabu-
nud inimeste vahelist sidet tugevdas 
teisel päeval Mikk  Sarv  oma  regi-
laulu ja õuesõppe ettevõtmistega,  mi-
da täiendasid  Kristel Vilbaste lood  
allikate  väest.  

Inimese loomuse üle  ja  maailma 
vaatamisse läbi lapse silmade pani 
mõtisklema  prof. Katrin Laur  oma 
filmiga “Surnuaiavahi tütar”. 

Rain Simmul koos muusikute  
Jaan Söödi ja  Allan Jakobiga panid 
osalejad kaasa elama Raimond Valgre 
muusikat  ja armastust  täis keerulise-
le eluloole.

Väga hea  diplomaatilis-analüüti-
lise ettekande Eesti ja Euroopa olu-
korrast tegi  suursaadik Kaja Tael. Jäi 

ainult imetleda väljapaistvalt aruka 
daami sisukat  esitlust.

Eks oma ettekande ees on igal esi-
nejal ikka pisuke hirm ja esinemisä-
revus – kuidas võtavad aastaid juba 
piiri taga elanud eestlased vastu loo 
viimase aastakümne Rakvere arengu-
test, Rakvere suurüritustest, sumost, 
meeste tantsupidudest ja punklau-
lupidudest ning tulevikuplaanidest 
Rakverre rajatava Targa Maja Kom-
petentsikeskuse tegevustest? Tundus 
aga, et ettekanne võeti hästi ja võiks 
öelda, et isegi suure huviga vastu. Kel 
huvi, saab Rakvere Taga Maja jooks-
vate tegevuste kohta aktuaalset infor-
matsiooni kodulehelt www.rakvere-
tarkmaja.ee

Kultuuripäevade vaimule andis 
oma osa ka kindlasti Euroopa eest-

laste koori särtsaka tuumikseltskonna  
kohalolu. 

Mis mulle kultuuripäevadel  väga 
hinge läks, oli kohale tulnud inimeste 
rõõmsameelsus, suhtlemisvabadus ja 
ühisest tegemisest ja koosolemisest 
siira rõõmu tundmine.  

Inimesed olid kuidagi lihtsad ja 
vabad. Paljud olid kultuuripäevade-
le tulnud ju esimest korda ning pal-
jud ka peredega, kes enamasti üks-
teist varem ei tundud. Nende päevade 
jooksul aga sulanduti ühtseks pereks 
ning sellisest ühisolemisest osasaa-
mine andis ka endale sellise kordu-
matu rõõmsa ja mõnusa tunde.  Tä-
nan veel kord korraldajaid ja saadan 
leheveergude kaudu tervitused kõigi-
le osalejatele.

Pilguheit Eesti Kultuuripäevadele
Kauaaegne 
Rakvere linnapea 
Andres Jaadla 
süstis ka meisse 
Rakvere väge: 
nutikate idee 
ja enesesse 
uskudes on 
võimalik 
liigutada 
mägesid.

Annabergi saali oli Raimond valgre lugu Linnateatri näitleja Rain Simmuli 
kehastuses otsekui loodud. Teda saatsid ja toetasid Jaan Sööt kitarril ja 
Allan Jakobi akordionil.

Mikk Sarve juhendamisel loitse lausumas ja regilaule laulmas.

Foto: Frank 
Rockstroh

Fotod: Frank Rockstroh

Kultuuripäevaliste tagasiside
“Spontaanne tänu väga vaheldusrikka ja huvitava kava eest!” ●  

(Aita Sibul) 
“Kõik oli nii mitmekülgne ja põnevuse latt oli kogu aeg ühel ta- ●

semel. Samas oli minul piisavalt aega ringi vaadata, ilmast mõnu 
tunda ja kaua nägemata inimestega ka sügavamaid jutte rääkida.” 
(Maarika Remmert)

“Suured tänud ka Põhja-Saksamaa esinduselt! Oli fantastiline  ●
programm ja mõnus rahvas. Samas vaimus edasi!” (Riina Lemins-
ky) 

“Me saime neist kultuuripäevadest kõik ühe sellise hullu energia- ●
süsti, et peame järgmiste päevadeni vastu!” (Maris Wrobel)

Andres  Jaadla

23. märtsil toimus improteartri 
Impeerium etendus Hamburgis, 
laval olid Rauno Kaibiainen, Erki 
Aule, Kati Ong ja Mairi Jõgi. 

Teatrit vaatama kogunes üle 20 
inimese, kes kõik said suurepärase 
teatrielamuse ja naermisest valusad 
kõhulihased! Kuna enamikul meist ei 
olnud ettekujutust, mis tähendab üks 
improteatri etendus, siis seda suurem 
oli postiive üllatus. Improteatri eten-
dus oli tõesti mõnusalt koos publiku-
miga koostöös impoviseeritud ja na-
gu improteatri etendused alati – kor-
dumatud!

Suur tänu Improteatrile Hamburgi 
tulemast ning loodame peatselt koh-
tuda!

 
Järelkaja Improteatrilt
“Ei teadnud me Hamburgist enne suurt 
midagi. Teadsime vaid, et see on kau-
nis sadamalinn ja küllap ta hamburge-
ri järgi millegipärast nime saanud on. 
Üks meist kujutles ette, et seal Ham-
burgis on suur sadam, kus on tohutult 
laevu, linnas pesitseb mustmiljon ka-
jakat ja õhus levib värske kala aroom. 
Meeldivaks üllatuseks ettekujutus 
saksa sadamalinnast ei vastanud te-
gelikkusele, küll aga võis seal kohata 
nagu Hemingwaygi on viidanud roh-
kem kui ühte külalislahket eestlast!

Tundub, et meie etteaste sobis ko-
haletulnuile nagu nina keset nägu. 
Üsna ruttu leidsime ühise keele (ka 

Improfestivalil Hamburgis 
esines Impeerium Eestist

nendega, kes eesti keelest suurt aru 
ei saanud) ja nautisime üksteise ko-
halolu.

Vastuvõtt oli üle ootuste hea ja soe. 
Täname väga kohalikke kaasmaalasi, 
kes meile linna näitasid, samuti neid, 
kes meie üle naersid, kui me laval oli-
me, ning muidugi neid, kes meile en-
da kodud avasid. Samuti tänaks tur-
vameest, kes meid hoolimata viisaka 
riietuse vajakajäämisest siiski maits-
vaid kokteile ning linnavaadet pee-
nesse joogikohta nautima lasi, ning 
ühtmoodi riides olevaid noori neide, 
kes lõpetasid meie ründamise, kui sai 
öeldud “Wir haben kein Geld!”.

LASTENURK

Emadepäeva-eelsel koolipäeval meisterdati EÜSLi Hamburgi Eesti Koolis 
emadele kaarte. Need said igal juhul uhked!

Improteater Impeerium

Impeerium kasvas välja  ●
2014. aastal esimesest profes-
sionaalsest improtrupist Ees-
tis. Seega, kuigi Impeerium on 
veel noor, on trupil improko-
gemust juba viis aastat.

Ladinakeelne sõna  ● impe-
rium tähendab võimu. Impee-
rium soovib vallutada kõikide 
eestlaste südamed ja tekitada 
maailmakaardile veel üks imp-
rorõõmust tulvil maa.

Alates mullu oktoobrist hakkas 
ilmuma 7–12aastastele laste-
le suunatud populaarteaduslik  
ajakiri Minu Maailm. 

Minu Maailm arvestab kogu 
maailmas üha rohkem levivat tren-
di, mille puhul tunnevad inimesed 
aina enam huvi looduse, säästliku 
eluviisi ja uute teadusavastuste vas-
tu. 

Minu Maailm pakub lastele põne-
vaid lugusid ja fakte loodusest, aja-
loost, legendidest, kosmosest, tervi-
sest, teiste rahvaste kultuurist, aga 
samuti ka mõistatusi, nuputamist ja 

mänge ning moodsa aja lapsele nii 
olulisi IT-maailma uudiseid.

Ajakiri on mõeldud tegusale, 
mõtlevale ja arukale lapsele, kes sa-
geli teeb oma otsused ise.

Ajakirja Minu Maailm aastatel- ●
limus maksab 22,80 eurot, lisandub 
postikulu. Ajakirja saab tellida aad-
ressilt http://www.minumaa.ee/tel-
limine/

Ajakirja on võimalik tellida ja 
lugeda ka digitaalselt

h t t p s : / / w w w. f i n g l e r. c o m /
mag/122174

Ave vals
Improteateatri tegijad koos 
Hamburgi naerutatavatega. 

Foto: Ave Vals

uus Eesti lasteajakiri 
teadushuvilisele lugejale
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Projekt “Mida põnevat pakub Eesti?”

Saksamaa eestlaste ühingule 
(EÜSL) on oluline, et siinmail elava-
te eestlaste side Eestiga ja eestlusega 
ei kaoks. Eriti tähtsaks peetakse järel-
tuleva põlve seotust eestluse ja Eesti-
ga. Nii tekkiski mõte koguda üle Sak-
samaa elavad noored kokku ja reisida 
nädalaks Eestisse. Rahaliselt toetasid 
seda ettevõtmist Eesti Ühiskond Sak-
sa Liitvabariigis (EÜSL) ja Ülemaa-
ilmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN).  

Noorteprojekti eesmärk oli: süven-
dada noorte sidet Eestiga, tutvustada 
neile Eesti haridussüsteemi, pakku-
des võimalust külastada Eesti kooli ja 
osaleda koolitundides; äratada noor-
tes huvi sidumaks Eestit oma tulevi-
kuplaanidesse (haridustee, elukutse, 
elutee); pakkuda noortele intensiivset 
eesti keele praktiseerimise võimalust, 
olles eestikeelses keskkonnas koos 
Eestis sündinud ja seal elavate oma-
ealiste noortega.

Leila (15 a) kirjutab järelkajas: Mi-
nu tunne peale reisi: tagasi tahaks! 

Eesti inimestest jäi mulle soe ja 
südamlik mulje. Meie programm oli 
tihe ja vaheldusrikas.

Iga päev tõi uut ja huvitavat, palju 
oli vahvaid üllatusi. Sain kaasa elada 
Eesti koolielule.

Parema meelega läheksin tagasi 
Miina Härma kooliklassi kui selles-
se majja, kus asub mu kool Saksa-
maal. Eesti kool imponeeris mulle vä-
ga oma ilusa arhitektuuri, üllatavalt 
hästi varustatud klassiruumide (eriti 
käsitööklass) ja hoolitsetud ümbru-
sega. Muljet avaldas õpilaste austus 
õpetajate vastu, distsipliin tundides.

Tartu Postimehes kuuldu oli põ-
nev. Eesti sauna soovitan igaühele. 
Tartu AHHAA keskuses nägin asju, 
mida raske sõnul seletada ja kirjas 
kirjeldada, kuid mis siiski vastavad 
füüsikaseadustele. Ja kõige tipuks on 
vahva omada iseenda DNAd kaasas-
kantavas topsikeses.

Reisipäev Eestisse
Frankfurdi lennujaamas grupiga es-
makordaselt kokku saades ei osanud 
noorte nägudelt tõlgendada, kas sealt 
peegeldus ootusärevus või karm ko-
dune korraldus! Nii mõnelegi oli see 
esmakordne reis üksi Eestisse. Ena-
mik noori ei tundnud teineteist või 
olid aastate eest kuskil eestlaste koos-
viibimisel põgusalt kohtunud. Olime 
kõik rõõmsad, kui pika reisipäeva õh-
tutundideks Tartu bussijaama jõudsi-
me, kus Eesti pered meid juba ees oo-
tasid, et noori vastu võtta ning oma 
kodudesse viia.

Matthiase (13 a) ema kirjutab: Mi-
nu laps on tüüpiline tänapäeva laps, 
kellel on kõik olemas ja seetõttu on 
raske teda uute asjadega vaimusta-
da. Reisile läks ta siiski vabatahtli-
kult! Tagasi aga tuli täiesti uus laps, 
kes küsis innukalt:”Emme, kas sa 
märkad, et ma räägin palju paremini 
eesti keelt?” Mina ise suurt vahet ei 
märka, ta rääkis ennegi hästi, aga kui 
ta ise juba märkab, et tegi keelearen-
gus hüppe, siis küllap see nii ka on.

Miina Härma Gümnaasium
Kohe esimesel päeval võttis meid 
pidulikult vastu Miina Härma koo-
li juhtkond. Tiia Lepik (Miina Här-
ma Gümnaasiumi direktori asetäitja 
ja arendusjuht), kellega juba sügisest 
saati tihe kirjavahetus aset leidis ning 
kes kogu meie plaane algusest saati 
nii positiivselt toetas, tervitas meid 
lühidalt. Ene Tannberg (Miina Här-
ma Gümnaasiumi direktor) tutvustas 
meile Miina Härma kooli ja selle pik-

ka ajalugu. Sel aastal möödub koolile 
nurgakivi panekust 100 aastat. Koo-
li asutajate nimed pole Eesti rahva-
le tundmatud – Jaan Tõnisson, Mii-
na Härma ja Peeter Põld, kelle poeg 
Toomas Põld on Saksamaal teada-
tuntud mees ning tänu kellele on ka 
Miina Härma kooli sidemed Saksa-
maaga tihedad ja soojad. Järgnes põ-
gus Saksamaa noorte enesetutvustus, 
vastastikkune küsitlus ning koolisüs-
teemide võrdlus.

Koos oma pere noortega külas-
tasid Saksamaa noored kolmel päe-
val Miina Härma kooli tunde. Hirm, 
et noored oma kevadisel koolivahe-
ajal Eesti kooli külastama peavad, oli 
täielikult asjatu. Just Eesti kooli töös 
osalemine oli see, mis siiani paljudele 
täiesti tundmatu ning mida Saksamaa 
noored selle reisi järelkajas lemmi-
kuks nimetasid.  

Lars (14 a) kirjutab järelkajas: 
Mulle meeldis meie Eesti-reisi prog-
rammist sel korral kõige rohkem koo-
lis käimine. Nüüd ma saan aru, miks 
mu ema (kes on Miina Härma koolis 
11 aastat õppinud) oma kooliajast ai-
nult head räägib. 

Koolimaja on nii ilus ja puhas. 
Tunnid on hoopis huvitavamad kui 
meil Saksamaal, sest õpilased saa-
vad nii palju ise kaasa teha. Koolis 
on WiFi, saab igal pool internetti ka-
sutada. Hommikune koolipäev algab 
muusikaga filmist “Mission impos-
sible”, see on nii cool. Tunnid on kui-
dagi rahulikud, õpilased ja õpetajad 
on hoopis vaiksemad. Ja selle asemel, 
et kogu aeg ennast meldida, küsib 
õpetaja hoopis õpilastelt. Sellepärast 
peab ju ka tundi jälgima ja tähele pa-
nema. Meeldis ka, et vahetunnid olid 
pikemad ja klassi pidi kogu aeg va-
hetama. Ma oleksin hea meelega pi-
kemalt koolis olnud. Koolisööklas on 
nii head söögid. 

Ka pere, kelle juures ma olin, 
meeldis mulle väga. Tahan neid oma 
järgmisel Eesti-reisil jälle külastada.

Teater Vanemuine
Vaatasime lastemuusikali “Detektiiv 
Lotte”, mis küll ehk pisut noorema-
le publikumile mõeldud, kuid mille 
tegelased on Eestis väga populaar-
sed ja kõigile tuntud. Etenduse lõp-
pedes tervitas meid Vanemuise teatri 
noortetöö juht Mall Türk, kes meie-
ga sammud lavale seadis. Seal saime 
jälgida äsja nähtud lavastuse lava- 
dekoratsioonide mahavõtmist ning 
õhtuse lavastuse ülesse panekut. Ter-
velt kaks tundi toimus meie ekskur-
sioon Vanemuise teatris Mall Türgi ja 
Kertu Tombaku juhtimisel. 

Huviga õpiti lavataguseid kulisse 
tundma, uudistati kostüümide ning 
rekvisiitide valmimist. Üllatav oli tea-
da saada, et Vanemuise teatril on üh-
tekokku üheksa korrust ja  lava kõr-
guseks 22 meetrit! Ka noored paistsid 
teatrimaailmast nakatust saavat, mul-
jeid vahetati pikalt ka veel järgneval 
ühisel söömaajal Shakespeare’i koh-
vikus.

Kareni (16 a) kirjutab järelkajas: 
Mulle meeldis see sõit Eestisse vä-
ga! Kool oli ilus ja seda külastada 
väga huvitav, sest mitmed asjad on 
seal teisiti organiseeritud kui Saksa-
maal. Kõik ettevõtmised olid väga to-
redad. Eriti meeldis mulle ülikool ja  
AHHAA keskus. Vanemuise teatris 
meeldis mulle eelkõige ekskursioon. 
Meeldiv oli peres elada ja ka meie 
grupp oli mõnus. Leidsin endale uusi 
sõpru ja nii oli kogu reis ääretult to-
re! Suur, suur tänu kõige eest!

Tartu Postimees
Tiia Luht, kes täidab Postimehe juu-
res juristi kohuseid, tervitas meid ja  
rääkis algatuseks natukene Postimehe 
toimetuse maja ajaloost. Priit Pulle-
rits rääkis ajalehetööst, oma pikaaeg-
sest töökogemustest ning ka seiklus-
test, mis osaliselt selle ameti juurde 
kuuluvad. Meeleldi oli Priit Pullerits 
nõus kõikidele küsimustele vastama. 
Postimehe ajakirjanik Elina Rand- 
oja tegi meie noortega intervjuud, mis 
koos väikese loo ja ühisfotoga juba 
järgmise päeva lehenumbris ilmus.

Sarah (16 a) kirjutab järelkajas: 
Kool on väga suur ja ilus! Meil kõi-
gil oli tunne, et teie õpilased taha-
vad õppida, Saksamaal kahjuks nii ei 
ole.. Samas tundus, et see, mida lap-
sed õpivad või kuidas nad õpivad, on 
palju huvitavam! 

Oli väga mõnus olla sellises koo-
lis, kus kõik on nii puhas. Õpilaste 
vahel on rohkem ühtekuuluvustunnet 
kui Saksamaal. Ma arvan, et see tu-

leb ka sellest, et teil on nii palju ette-
võtmisi, näiteks ballid! Ja teie söök-
las oli väga hea toit, seal sööksin küll 
hea meelega rohkem...

Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli peahoones tervitas 
meid Tartu Ülikooli Rahvusvahelise 
turunduse peaspetsialist Eveli Soo. 
Algatuseks tegime väikese ringkäi-
gu, kus uudistasime ülikooli aulat ja 
loengute ruume. Järgnes ettekanne, 
kus kuulasime huviga õppimise või-
malustest Tartu Ülikoolis. Eveli jul-
gustas noori Eestisse õppima tulema, 
sest nii Tartu Ülikoolil kui ka Tartu 
linnal on noortele nii palju ja nii hu-
vitavat pakkuda.

Tartu Ülikooli Botaanikaaed 
Tartu Ülikooli Botaanikaaed on iga-
ti külastamist väärt. Tore oli giidi ju-
hendamisel nii väljas kasvavat kui ka 
kasvuhoonesse istutatud floorat vaa-
data ja tundma õppida.

Sveni (13 a) ema kirjutab: Sven jäi 
väga rahule. Programm oli tihe, aga 
see-eest väga informatiivne. Koolis-
käimine tundus olema üks huvitava-
maid punkte, aega tundides käia jäi 
isegi napiks. Peres võeti väga soojalt 
vastu. Sven leidis palju uusi sõpru, 
kellega ka edaspidi eesti keeles su-
helda ja oma keeleoskust täiendada. 
Sven on väga huvitatud samasuguses 
projektis osalemisest. 

Eesti Põllumajandusmuuseum
Põllumajandusmuuseumi giid Kerle 
Arula alustas meie programmi leiva-
küpsetustoas, kus noored odrajahust 
leivatainast valmistada, leibu ahjust 
välja võtta ja ise võid teha said. Kü-
lastasime ka viljaaita, kus noored vil-
japeadest odraterad välja peksid ja ise 
jahuks jahvatasid. Lisaks uudistasime 
muuseumi väljapanekuid ning lõpe-
tuseks suundusime töökotta, kus me 
Toomase juhendamisel kõik endale 
võinoa meisterdasime.

Grupp 13–16aastaseid Eesti juuurtega noori, kes elavad Saksamaal 
(enamik sünnist saati), lendasid kevadiseks koolivaheajaks Eestisse, 
Tartusse. Hommikupoolikul käidi Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 
koolitundides, pärastlõunaid täitis tihe haridus- ja kultuuriprogramm.

Projektis osalejad Tartu Ülikooli peahoone ees. Foto: Margus Ans

võitegu põllumajandusmuuseumis. Tartu Ülikooli aulas. 

Fotod: Maarika RemmertNoored AHHAA Teaduskeskuses.
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Jonas Tarmi orkestriteos 
valiti parimate sekka

Markus (13 a.) kirjutab järelkajas: 
Mulle meeldis väga, sest kool oli palju 
parem ja palju kiftim kui Saksamaal. 
Mulle meeldis ka kooli minna. Meel-
de jäi koolikell, mis oli “Mission im-
possible” filmi viis, seda Saksamaal 
ei ole. Mulle meeldis ehitada käsitöö 
tunnis linnumaja, see õpetaja, kes 
meid juhendas, oli väga tark. Teised 
tunnid ka meeldisid, inglise keeles te-
gin sama asja nagu Saksamaal. Kool 
on väga ilus, nii väljast kui ka seest. 
Meeldis ka, et tohtis mobiili välja võt-
ta ja igal pool koolis oli WiFi. Koo-
lisöök maitses hästi. Koolitunnid olid 
põnevad. Ma tahaksin seal koolis 
käia. Pere meeldis ka väga.

AHHAA Teaduskeskus
Oma teadusprogrammi alustasime 
töötoas, kus tutvusime DNA omadus-
tega ja saime katseliselt enda DNA 
eraldamist proovida. Järgnes Plane-
taaruimi etenduse vaatamine ning ise-
seisev AHHAA keskusega tutvumine. 
Teaduskeskuse külastuse lõpuks vaa-
tasime ühiselt teadusteatri etendust 
“Veevõlud”. Põnevusega jälgisime 
vee erinevaid olekuid, kohati tundus, 
nagu oleks tegu mustkunstiga. Saime 
etendus ka ise kaasa lüüa.

Jana (13 a) kirjutab järelkajas: Mi-
nule meeldis see nädalane reis Eestis-
se väga. Kuigi olen väga tihti Eestis 
olnud ja erinevatel külalkäikudel ees-
ti peredes olnud, pole ma veel kuna-
gi näinud, kuidas üks tüüpiline eesti 
pere elab. Mulle oli eesti keeles kir-
jutamine ja lugemine väikeseks prob-
leemiks, kuid nüüd on need oskused 
hoopis paremaks muutunud. Hakka-
sin ka oma emaga eesti keeles rääki-
ma, mida ma varem ainult Eesti-rei-
sidel tegin. 

Kõik oli hästi planeeritud, vaid 
mõni asi, nagu teatrietenduse vaa-
tamine, polnud nii põnev. Mis mind 
kõige rohkem imponeeris ja mulle 
eriti meeldis, oli AHHAA planetaa-
riumi etenduse külastus. Kuigi istu-
sime ühes väikeses ruumis, oli tunne, 
nagu oleksime otsatus universumis ja 
planeedid lendavad meist mööda. Ka 
pere meeldis mulle väga, ma õppisin 
palju ja tahan neid selle eest tänada. 
Loodan peatsele jällenägemisele nii 
oma pere kui ka meie grupi noortega. 
Ma loodan, et saan sellise toredat rei-
si veel kord kaasa teha.   

Perepäev
Meie nädalasse sattus ka üks püha – 
suur reede, mille meie perepäevaks 
muutsime. Kes oli väljasõidu plaani-
nud ja külastas Rakvere linnust, kes 
külastas perega raba, kes käis Ema-
jõel lodjasõitu tegemas, kes Aura vee-
keskuses ujumas. Eranditult kõigil oli 
päikeseline päev täis ilusaid ettevõt-
misi. Suure õhinaga kirjeldasid noo-
red oma perepäeva elamusi.

Reisipäev Saksamaa suunas
Taas teel Tallinna oli meil Leana 
Kammertönsiga (noorte saatja) tun-
ne, et mitte ainult meie südamest ei 
jäänud tükike Tartusse. Noortel olid 
meeled kuidagi nii nukrad, see tegi 
endagi olemise kurvaks, samas liigu-
tavad sellised tõdemused ka südant. 
Kuid nagu üks pereisa bussijaamas 
hüvastijätul nii kenasti lausus: “Na-
gu ma aru saan, pole see millegi lõpp, 
vaid algus.”

Ka Miina Härma kooli juhtkond 
ning õpetajad olid meiega sama 
meelt. Toredaid tutvusi ja sõprust ta-
hame hoida ning jätkata.

Aeg, mille Eestis veetsime, ei 
unune, kohtumised ja elamused jää-
vad meeltesse ja südamesse. Täname 
kõiki, kes meile seda võimaldasid ja 
meile selle aja nii ainulaadseks ja eri-
liseks tegid! Aitäh kõikidele perede-
le, kes meid nii kenasti vastu võtsid! 
Rõõm on tõdeda, et meie noored oma 
seotust Eestiga nii positiivselt väär-
tustavad. Maarika Remmert

projekti juht / noortegruppi saatja

Priit volmer lummas Saksamaa eestlasi
28.–30. märtsini toimusid Bon-
nis Haus Annabergis EÜSLi 
korraldatud traditsioonilised 
Eesti Kultuuripäevad. Päevade 
avaõhtul esines soolokontser-
diga Bonni ooperis töötav Priit 
Volmer. 

Programmis olid muu hulgas Sa-
rastro aaria Mozarti “Võluflöödist” 
ja Basilio aaria Rossini “Sevilla ha-
bemeajajast”. Samuti eesti heliloo-
jate soololaulud, nagu Mart Saare 
“Vaikus”, Villem Kapi “Kui lõpeb 
suvepäeva viimne vine” ja Arturi 
Kapi “Metsateel”. Põnevaks avas-
tuseks publikule olid viis laulu Rai-
mond Lätte vokaaltsüklist “Kurbade 
kaitseks”. Teos, mis nõukogude oku-
patsiooni ajal vaid üks kord Estonias 
ette kanti ning seejärel unustuse hõl-
ma vajus, kuna toonastele punastele 
kultuuriametnikele nii Hando Run-
neli tekstid kui ka Lätte muusikas 
peituv sõnum liiga kahtlane tundus.

Pärast fantastilist kontserti, saat-
jaks klaveril Aita Sibul, nõustus Priit 
lahkelt mõnele küsimusele vastama.

Esmalt suured tänud imeilusa 
kontserdi eest. 

Räägi palun endast, sellest kui-
das sattusid klassikalise muusika 
juurde ja kas kahetsed seda?

Ei, seda ma ei kahetse, et sattu-
sin laulu õppima, see on aga paljus-
ki seotud juhustega minu elus. Olen 
sündinud 1978. a. Tartus ja üles kas-
vanud Pärnu-Jaagupis ning alates 
12. eluaastast jälle Tartus. Olen te-
gelikult teatris üles kasvanud, sest 
minu isa oli endine vanemuinlane, 
aga oli sunnitud lahkarvamuste pä-
rast Kaarel Irdiga sealt lahkuma 
ning tööle asuma Pärnu Endlas la-
vatehnikuna. Oma vanaema, Terese 
Mugastot, kes oli kunagine Endla 
ja Vanemuise ooperi- ja operetilaul-
ja, ei ole ma kahjuks näinud. Minu 
unistuseks oli saada näitlejaks, seda 
just sõnalavastuse teatris. Kooli ajal 
ei huvitanud mind laulmine põrmu-
gi ja koorilaulust õnnestuks ka kui-
dagi eemale jääda. Olen isegi kaks 
korda avalduse lavakunstikateedris-
se kirjutanud, aga eksamitele kohale 
ei läinud, ei julgenud.

Koolis käisin Treffeneri Gümnaa-
siumis ning kooli ajal õppisin laste 
muusikakoolis plokkflööti, klarnetit 
ja saksofoni. Gümnaasium hakkas 
läbi saama ja tuli otsustada, mida 
edasi õppima minna. Minu sooviks 
oli saksofoni edasi õppida. Ema pea-

lekäimisel läksime sõbraga lõpuks 
ühel õhtul Heino Elleri kooli uu-
rima, et millal need sisseastumise 
katsed siis on. Kell oli juba pea viis 
õhtul ja Elleri koolis oli õnneks veel 
üks inimene, noodikogu juhataja, kes 
meile teatas, et sisseastumiseksamid 
saksofoni erialale olid juba kahe nä-
dala eest. Aga järgmisel hommikul 
olevat veel võimalus laulu eriala-
le sisseastumiskatseid teha. Oli see 
saatus? Polnud küll õiget ettekuju-
tust, mis see laulueriala endast ku-
jutab, aga järgmisel hommikul läk-
sin kohale ning laulsin oma kõlava 
karuse metsahäälega kaks laulu ette. 
Nendeks olid “Seakarjuse laul” ja 
prostituudi laul filmist “Viimne re-
liikvia”. Kohapeal tekkis veidi kõhe 
tunne, kuuldes, mida konkurendid et-
te laulsid, aga vastu võeti. Minust sai 
Henn Pai õpilane ning juba õpingute 
käigus oli võimalik Vanemuise koo-
ris kaasa teha.

Peale Elleri Muusikakooli järg-
nes Eesti Muusikaakadeemia.

Aastal 2000 olin jälle kahevahel, 
kas astuda laulu erialale või lava-
kunsti, sest hingel oli ikka veel näit-
leja amet, vähemalt tookord. Paraku 
sai kandideerida korraga vaid ühele 
erialale ja nii ma valisingi laulu, sest 
polnud kindel, kas saan lavakunsti 
sisse. Ja seda otsust ma ei kahetse.

Muusikaakadeemias oli esialgu 
minu õpetajaks leedu tenor prof Vir-
gilijus Noreika, kes kahjuks peale 1,5 
aastat loobus Tallinnas õpetamast. 
Järgnes põgus koostöö prof Matti 
Peloga. 2003. aastast alates sai mi-
nu õpetajaks soome bass prof Jaakko 
Ryhänen, kelle käe all õppimine on 

mulle väga palju andnud. Paralleel-
selt õpingutega Akadeemias laulsin 
Estonia ooperikooris ning 2001. aas-
tal, kui Ain Anger Estoniast lahkus, 
tuli kooripoisina hakata solisti rolle 
tegema, kaasaarvatud paar Aini va-
na osa. Täiskohaga solistina asusin 
Rahvusooperis tööle peale Akadee-
mia lõpetamist 2004. aastal.

Kuidas sattusid just Bonni oope-
risse?

See oli umbes kaks aastat ta-
gasi, kui olin oma õpetaja Jaakko 
Ryhäne´ni juures Helsingis, toimusid 
ettelaulmised erinevatele agentidele. 
Tookord olid seal ilmselt ka Bonni 
ooperi tegelased ja ju ma siis meeldi-
sin neile. Sain pakkumise tööks Bon-
ni ooperis alates hooajast 2013/14, 
seega siis juba 7 kuud laulangi siin-
ses ooperimajas.

Muljed Bonni teatrist, kolleegi-
dest.

Bonnis on hetkel kolm bassi: pea-
le minu veel üks soomlane ja vene-
lane. Eriti just Soome kolleegiga on 
hea läbisaamine, sest ka temal on 
pere kaugel ja on siin üksinda ning 
ta on samuti prof Ryhäneni õpilane. 
Nii et sama kool.

Kui rääkida veel kollegidest, siis 
eile õhtul (27.03.) toimus Puccini 
“Tosca” viimane etendus sel hoo-
ajal, nn galaõhtu. Selleks puhuks 
oli teater Cavaradossi partiid laul-
ma kutsunud argentiina staar-tenori 
José  Cura. Cura on laulja, kes on 
laulnud kõikidel maailmakuulsatel 
ooperilavadel ja koos kõikide kuul-
sustega. Minu roll Mesner´ina nägi 
muu hulgas ette, et ulatan Cavara-

dossile maha kukkunud pliiatsi (nae-
rab muhedalt – M.B.). Laulda koos 
sellise staariga – see on elamus, mis 
kindlasti ei unune.

Mul on tunne, et Estonia teater 
toimib paremini, on innovatiivsem. 
Siinne teater on vaid üks koht, kus 
käiakse üheskoos tööd tegemas. Es-
tonias käiakse ka üheskoos tööd te-
gemas, aga see on midagi rohkemat 
kui ainult ühine töö tegemine. Ja 
näiteks kasvõi selline väike asi na-
gu tööplaanide jaotamine – Tallin-
nas ollakse e-tehnoloogias ikka mitu 
sammu eespool.

Tundub ka, et rahvusooper on ees-
ti inimestele palju suurema tähendu-
sega kui Bonni ooper sakslastele.

On erinevus eesti ja saksa publi-
ku vahel?

Saksa publik on väga nõudlik, 
aga ka väga tänulik, kui asi on häs-
ti lauldud. Oma poolehoidu ning tä-
nu näitavad nad väga julgelt välja. 
Eesti publik on tolerantsem ja taga-
sihoidlikum.

Millised on lähema aja plaanid?
Selline soololaulude õhtu nagu 

täna, oli mul esmakordne ettevõtmi-
ne siinmail ja tundub, et läks korda. 
Ehk mõtteid selles suunas mõlguta-
da? Tahan jätkata ka viljakat koos-
tööd Tallinna Variuse teatriga, sõ-
nalavastusteatriga, kus teen kaasa 
laulva näitlejana. Bonnis on veel 
hooaeg täies hoos ning siin on pal-
ju huvitavaid tegemisi, näiteks Beet-
hovenfest Bonn 2014. Ees ootab ka 
veel järgmine hooaeg Bonni ooperis 
ja siis – küll tee näitab teed.

Priit Volmeri 
auhinnad

2002 – 1. preemia Mart  ●
Saare laulude parima inter-
pretatsiooni eest

2005 – Harjumaa teatri- ●
preemia Leporello osa eest 
Mozarti “Don Giovannis”

2008 – Marje ja Kuldar  ●
Singi nimelise preemia “Noor 
laulja”  laureaat ja Eesti Rah-
vusooperi Best Colleague 
Prize

2013 – SEB publikupree- ●
mia laureaat

Priit volmer Annabergis. Foto: Meeli Bagger

usutles Meeli Bagger

Müncheni Eesti Rahvus-
koondisel uus juhatus
Müncheni Eesti Rahvuskoondi-
sel on alates 20. märtsist 2014 
uus juhatus.

Müncheni RK esimehe kohal jät-
kab Karin Ladva-Zoller, esimehe 

asetäitja on Karin Kitsing. Sekretä-
riks on Kelly Lumiste. Merle Keidel 
võttis enda kanda laekuri kohustu-
sed, Maris Kivimäe on assistent, te-
geledes ka projektitööga. 

Müncheni Eesti Rahvuskoondise uus juhatus (vasakult) Karin Kitsing, Merle 
Keidel, Kelly Lumiste, Maris Kivimäe ja Karin Ladva-Zoller.

ER

New Yorgi Noortesümfoonia 
(New York Youth Symphony) 
tellis Eestist pärit Jonas Tar-
milt orkestriteose, mille esma-
ettekanne toimub ühes maail-
ma tuntumas kontsertsaalis, 
New Yorgis asuvas Carnegie 
Hallis. Tarm oli üks seitsmest 
maineka heliloomingukonkursi 
võitjast.

USAs Bostonis New Englandi 
konservatooriumis õppiv Tarm ja 
ülejäänud kuus võitjat valiti välja 
150 noore helilooja seast, kes kon-
kureerisid New Yorgi Noortesüm-
foonia iga-aastasele mainekale au-
hinnale First Music. 

Konkursil First Music saavad 
osaleda kuni 30aastased orkestri-, 
kammer- ja džässmuusikat viljele-
vad heliloojad.

20aastane Tarm valiti muu hul-
gas välja keelpillikontserdi “Peal-
kirjud” (“Headline Hues”) (https://
soundcloud.com/jftarm/sets/head-

line-hues) alusel, mille esmaette-
kanne toimus mullu kevadel Tallin-
nas Tallinna Kammerorkestri esi-
tuses Risto Joosti juhatusel. Teose 
esmaettekanne Ameerika Ühend-
riikides toimus New Englandi kon-
servatooriumi saalis tänavu märtsi-
kuus.

Tallinnas sündinud ja kasva-
nud Jonas Tarm kolis vanematega 
Chicagosse 10aastaselt. Ta heli-
teosed on pälvinud rahvusvahelist 
tähelepanu, muu hulgas on talle 
omistatud USA Üleriigilise Noorte 
Kunstifondi preemia. Tarm lõpetas 
Chicagos keskkooli kõrvalt Chica-
go Muusikainstituudi Akadeemia 
süvaõppeprogrammi, kus ta õppis 
heliloomingut dr Matthew Hage-
li ja dr Mischa Zupko käe all ning 
viiulit Northwestern Ülikooli pro-
fessori Gerardo Ribeiro juures.

Praegu õpib Tarm heliloomingut 
New Englandi konservatooriumis 
helilooja John Mallia juures. ER



8 Nr 3 (844) Mai 2014

Mai
Ulrich Gertz

Juuni
Diana Nikanorova 
Hedda Wachtmann

Õnnitlevad Eesti Ühiskond Saksamaa  
Liitvabariigis ja Eesti Rada

3. mail toimus järjekordne talgu- ●
päev Teeme Ära. Talgutel osales roh-
kem inimesi kui mullu, 43 137 ini-
mest. Kõige rohkem talguid toimus 
Harjumaal ja Tallinnas, kus 414 talgul 
osales kokku 12 335 inimest. Eesti 
eeskujul on talguid peetud ka mitmel 
pool maailmas, näiteks 10.–11. mail 
toimusid 15 Vahemere riigis Teeme 
Ära merekoristustalgud, millest ku-
junes piirkonna kõige laiaulatuslikum 
vabatahtlik talguüritus.

Eesti laul “Amazing” jäi Eurovi- ●
siooni lauluvõistluse 1. poolfinaalis 
36 punktiga 12. kohale ja finaali ei 
pääsenud. Finaalis andis Eesti mak-
simumpunktid Hollandi laulule. Eesti 
televaatajad hindasid võiduriiki Aust-
riat teiste osalejamaade televaataja-
test aga kõige madalamalt.

Titanicu näitus meremuuseumis  ●
teenis kasumit peaaegu miljon eu-
rot, mida kasutatakse muuseumi va-
nima ujuva laeva Suure Tõllu re-
mondiks. Lennusadama tegevjuht 
Ott Sarapuu ütles Õhtulehele, et ne-
li kuud väldanud näituse ajal müüdi 
vesilennukite angaaridesse pileteid 
1,7 miljoni euro väärtuses, mille sis-
se mahuvad küll ka need inimesed, 
kes käisid vaatamas ainult püsieks-
positsiooni, mitte aga Titanicut. Al-
gul plaaniti Suure Tõllu sisetööde-
le kulutada 700 000 eurot, ent tänu 
jäämurdja eakaaslase Titanicu edule 
saab nüüd selleks välja anda pool-
teist miljonit eurot, mis on kõik muu-
seumi enda omatuluna teenitud raha. 

Tallinnas Estonia kontserdisaa- ●
lis kuulutati emadepäeval, 11. mail 
välja tänavune aasta ema, kelleks on 
Helve Särgava. Kontserdil pidas ter-
vituskõne president Toomas Hend-
rik Ilves, kes ütles, et me peaksi-
me küsima emadelt rohkem nõu ka 
neis asjades, mis kujundavad meie 
Eesti ühist ja kodust õhkkonda. 

81% Eesti elanikest leiab, et rii- ●
gikaitseõpetus võiks kuuluda koo-
li õppeprogrammi, selgus kaitsemi-
nisteeriumis tutvustatud uuringust. 

Tartu ülikooli (TÜ) emeriitprofes- ●
sor Rein Taagepera sai panuse eest 
California Ülikooli Irvine’i haru tege-
vusse ning mitmekülgse tegevuse eest 
TÜs Constantine Panunzio silmapaist-
va emeriitprofessori auhinna. Auhind 
loodi 1983. aastal ning sellega kaas-
neb 5000 USA dollari suurune autasu. 

1. mail möödus 10 aastat Eesti lii- ●
tumisest Euroopa Liiduga, 29. märtsil 
aga sama palju NATOga liitumisest.  

Eesti Euroopa Liikumine valis tä- ●
navu aasta eurooplaseks Euroopa Ko-
misjoni asepeasekretäri Henrik Holo-
lei. Hololei töötab Euroopa Komis-
joni asepeasekretäri ametikohal, kus 
ta vastutab suhete eest Euroopa Lii-
du Nõukogu ja Euroopa Parlamen-
diga ning esindab komisjoni läbirää-
kimistel liikmesriikide esindajatega. 

Viljandi maavanem Lembit Kruu- ●
se tegi siseministeeriumile ettepa-
neku anda kahe kolmandiku osas 
maavalitsuse hallatav endine par-
teimaja üle Riigi Kinnisvara ASile 
ja seejärel see lammutada. Viljandi 
muuseumi direktor Jaak Pihlaku sõ-
nul loob parteimaja lammutamine 
eelduse, et taastada endises asukohas 
Vabadussõjas langenute ausammas. 

Maailma suuruselt kolmas lõbu- ●
sõidulaev Royal Princess tõi 17. mail 
Eestisse üle 4000 reisija. Nii suurte 
laevade randumise tarbeks avati Tal-
linnas uus kruiisikai.

KuuLuTuSEd JA TEATEd

Pilk ette viimane veerg

Täpsustusi, kommentaare, ettepanekuid, kaastöid, kuulutusi ja teateid
ootame aadressile EestiRada@yahoo.de

Tähtaeg: iga paaritu kuu 10. kuupäevaks. Kaastööde pikkus kuni 2 lehekülge.

Huvitav veebilehekülg
www.infobalt.de

Informatsiooni balti ürituste 
kohta üle Saksamaa

             Juubilarid!

Ela ja sära,
saada mured kõik ära!
Leia pilvestki päikest,
naudi õnne – ka väikest! 

Otsin infot sugulase kohta
Liivika Mäekuusk otsib infot oma vanavanaema 
õetütre kohta, kes lahkust 1944. aastal Eestist 
Saksamaale, kus ta abiellus teist korda Saksa sõ-
javäelasega. Tema saatusest on teada praegu ai-
nult seda, et ta on maetud Lõuna-Saksamaale.

Martha Elisabeth Aaslav-Kaasik (Raud)
Sündinud 4. novembril 1897 Tartumaal Kambja 
kihelkonnas Krüüdneris.

Kellel on mingit infot antud isiku kohta, andke 
teada Eesti Raja toimetusele.  

Südamlik kaastunne 
Marele perega 

armsa isa

 Georg Visbergi
kaotuse puhul

Euroopa Eestlaste Koor

kuni 07.06.2014 – Hamburg ●
näitus “Himmel über Hiiumaa” 
Maren Hamseni maalid, joonised, 
kollaažid 
koht: Mare Baltikum Reisen
Eichenstr. 27, 20259 Hamburg,  
tel 040-4600 5693
esmaspäevast reedeni 9.00–13.00; 
14.00–18.00; laup 10.00–14.00

11.–29.06.2014 – Berliin ●
Liina Siibi näitus “Lass schwingen 
und springen!” 
koht: IFA-Galerie Berlin
Linienstr. 139/140, 10115 Berliin
tel 030-284 491 40 

16.05.–22.06.2014 – Berliin  ●
Jaan Toomiku esimene personaalnäi-
tus “Messages from Reality” Berlii-
nis.
Koht: Werkstattgalerie, Eisenacher 
Straße 6, 10777 Berliin
info: www.werkstattgalerie.org

18.07. – 27.09.2014 – Fellbach  ●
Festival “Europäischer Kultursom-
mer”
Viiendat korda saab Fellbachis nau-
tida kõrgetasemelist ja mitmekülgset 
kunsti, mida pakuvad tänavused kü-
lalismaad Soome ja Eesti. 
Kavandatud esinejad Eestist: Heina-
vanker, C-Jam, organist Andres Uibo, 
Ingrid Lukas ja Siiri Sisask koos an-
sambliga, Risto Joost, OMAtsirkus, 
Teater Vanemuine balletiga “Casano-
va”
info: Kulturamt der Stadt Fellbach, 
Marktplatz 1, 70734 Fellbach 
tel 0711-5851 7525

Karlsruhe Saksa-Eesti Selts ●  tä-
histab jaanipäeva 15.6.14 alates kell 
16.00 Ettlingen-Oberweieri grillplat-
sil.
info ja registreerimine:  
m.bagger@web.de

16. juunil alustab Estonian  ●
Air lende Tallinnast Berlii-
ni. Lennud hakkavad toimuma 
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja 
laupäeviti. Liin jääb avatuks 
30. augustini. 

Sellest midagi ei ole,
maised teed et rohtuvad –
seal, kus muresid ei ole,
ükskord kõik meist kohtuvad.

Meie südamlik kaastunne 
Mare Rahkemale

isa
surma puhul

Kölni Eesti Rahvuskoondis
Kölni Eesti Kooli pere

EÜSLi Projektkoor

Kõigel on kusagil algus,
lõpp on kusagil ka...
Kuskil on süttimas valgus –
teisal on kustunud ta...

18. mail, mil tähistati rahvusva- ●
helist muuseumipäeva, lõppes Ees-
ti muinsuskaitsekuu. Ehitusajaloo-
lase Robert Treufeldti juhtimisel 
tutvuti muinsuskaitsekuu avaüritu-
sel endise Patarei vanglaga. Patarei 
sai muinsuskaitsekuu avamiskohaks 
valitud just seetõttu, et ajalooliselt 
väärtuslik ja haruldaselt hea asuko-
haga rajatis on praegu üks halve-
mas seisus mälestisi Eestis ning oo-
tab investeeringuid ja renoveerimist.  

Uus valitsusliit otsustas, et esime- ●
se ja teise lapse toetus tõuseb 1. jaa-
nuarist 2015 19,18 eurolt 45 euroni 
ja pered, kes vajavad riigi tuge enam, 
saavad veel 45 eurot vajaduspõhist 
toetust lisaks ehk kokku 90 eurot nii 
esimese kui teise lapse kohta. Kol-
manda lapse toetus tõuseb 76,7 eurolt 
100 euroni. Peaminister Taavi Rõivas 
lubab, et kiiresti otsitakse lahendust 
ka lasteaiakohtade nappusele ja avar-
datakse teisi lastehoiuvõimalusi.

XXvI laulu- ja XIX tantsupeole on 
oodatud varasemast rohkem esinejaid
Otsides võimalusi suvisel lau-
lu- ja tantsupeol osalejaskonna 
suurendamiseks otsustas XXVI 
laulupeo kunstiline toimkond 
nihutada teise kontserdi algus-
aega pisut hilisemaks, mis või-
maldab oluliselt suuremal hul-
gal esinejatel saada osa XXVI 
laulu- ja XIX tantsupeost.

 Laulupeo kunstilise juhi Hir-
vo Surva sõnul on peo korraldajad 
üldlaulu- ja tantsupeo eel alati kee-
ruliste valikute ees, kuna osaliste 
soov ja tahe peole saada on suur. 
“Esimeste eelproovide järel on nä-
ha, et lauljad ja tantsijad on suure 
töö ära teinud ja repertuaari väga 
hästi omandanud. Seetõttu otsus-
tasime peale põhjalikke arutelusid 

Kooriühingu muusikatoimkonna, 
Muusikaõpetajate Liidu esindajate, 
maakondlike kuraatoritega ja erine-
vate kollektiivijuhtidega muudatu-
se kasuks,” lisas Surva.

Tänu muudatustele suureneb 
peo vastuvõtuvõime suures plaanis, 
oluliselt rohkematel mudilaskoori-
del on võimalus osaleda laulupeol 
ja leeveneb proportsionaalne kon-
kurents erinevates kooriliikides.

Surva lisas, et väga rõõmustav 
on näha seda, kui tõsiselt suhtutak-
se repertuaari ettevalmistusse kõi-
kide lauljate ja pillimeeste hulgas.

Hea meel on selle üle, et ka mu-
dilaskooride tase on väga kõrge, 
kuigi repertuaar ei ole kergete kil-
last. ER

 

Kokku on XXVI laulu- ja  ●
XIX tantsupeole oodata roh-
kem kui 42 000 peolist.  

Peole on oodata ka roh- ●
kelt väliseesti kollektiive 
ning samuti külalisi USAst, 
Venemaalt, Soomest, Šveit-
sist, Suurbritanniast, Saksa-
maalt, Norrast ja Rootsist. 

XXVI laulu- ja XIX  ●
tantsupidu toimub Tallinnas 
4.–6. juulil 2014. Koond-
proovid algavad 30. juunil.

Laulu- ja tantsupidu

Estonian Literary Magazine
Londoni raamatumessiks ilmus kevadine  
Estonian Literary Magazine.

Avaartiklis tuletab Valdur Mikita meelde Ja-
kob Hurda üleskutset koguda vana rahvapäri-
must ja arutleb selle üle, kuidas ja mida oleks 
vaja talletada tänapäeval. 

Veiko Märka annab ülevaate Kaupo Meieli 
loometööst kirjaniku ja ajakirjanikuna. 

Ajaloolane ja kirjanik Tiit Aleksejev arvustab 
Meelis Friedenthali romaani “Mesilased”, mis 
pälvis eelmisel aastal ELi kirjandusauhinna. 

Tarmo Jüristo artikkel “Andrei Ivanov ja meie 
aja antikangelane” pajatab põnevalt nii kirjaniku 
loomingust. 

Hiljuti ilmunud teoste lühiülevaated ja 2013. 
aastal ilmunud eesti kirjanduse tõlkenimekirja. 

Veebiversioon on sirvitav aadressil 
http://www.estinst.ee/est/estonian-literary-ma-
gazine/article/elm-12014/view/gb/

Lennusadam märgiti ära Euroopa  
aasta muuseumi konkursil
17. mail kuulutati Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru 
kunstimuuseumis välja Euroopa aasta muuseum. Enam 
kui 30 kandidaadi seast pälvis peapreemia Türgis Istan-
bulis asuv Masumiyet Müzesi, Eesti Meremuuseumi 
Lennusadam sai kohtunike poolt eraldi esile toodud.

“Lennusadama puhul avaldas kohtunikele sügavat 
muljet erakordselt kõrge professionaalsus, realistlik 
ja erakordne mereteemaline atmosfäär, teatraalne eks-
positsioon ning selle kõige sulandumine ühtseks tervi-
kuks hämmastavas ja imeliselt restaureeritud hoones. 
Ka külastajad väärtustavad muuseumit väga kõrgelt 
– nende hinnangutes Lennusadamale paistavad silma 
ülivõrded,” iseloomustas Lennusadamat žürii esimees 
Wim de Vos. ER

Lühidalt


