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ANNE PEÄSKE
toimetus@virumaateataja.ee

Virumaa Kammerorkester alus-
tab oma 8. hooaega traditsioo-
niliselt Arvo Pärdi sünnipäevale 
pühendatud sümfooniakontser-
tidega Rakvere gümnaasiumi 
saalis juba homme, algusega 
kell 18 ja kordusena Tallinna 
Mustpeade majas järgmisel õh-
tul.

Seitse aastat on leidnud 
 aega ja tahtmist kokku tulla ja 
koos muusikat teha pillimehed, 
kes enamasti sünnilt või hingelt 
virulased, kus nad ka praegu ei 
elaks või töötaks.

Toivo Peäske käe all on or-
kester käesolevaks ajaks jõud-
nud 39. ja 40. kontserdini.

Mängitud on muusikat läbi 
sajandite ja igale maitsele.

Orkestri ees on soleerinud 
tippsoliste ja mitukümmend vä-
ga noort muusikut – kohalike 
muusikakoolide ja laulustuudio-
te õpilast.

Kontserdi avanumber A. Pär-
di “Trisagion” on idamaiste 
 õigeusu ja katoliku kiriku litur-
gia osa, mis lõpeb meieisapalve-
ga. Teos on kirjutatud 2002. 
aastal ja pühendatud prohvet 
Eliase 500. sünniaastapäevale.

Partituuris on nootide alla 
kirjutatud vanaslaavikeelse pal-
ve tekst, autor palub orkestril 
mängida nii, nagu seda teksti 
suuliselt hääldatakse.

Teise teosena kõlab esiette-
kandes Austraalia eesti heliloo-

ja Ants Juhani Neeme kontsert 
klaverile ja keelpillidele “Narva 
1944”.

Helilooja on oma teose koh-
ta öelnud nii: “Pärast minu esi-
mest külaskäiku Eestisse tekkis 
mul soov kirjutada kontsert, mi-
da inspireeris mälestus minu 
onust Hans Leitost, kes langes 
18aastaselt 1944. aastal Narva 
lahingus. Üks minu varasemaid 
lapsepõlvemälestusi on siiani te-
ma foto minu ema voodi kõrval 
öökapil. Ema kurbus ja kaotus-
valu, mis saatis teda kogu elu, 
on kujuteldamatu. Ajal, mil ma 
kontserdi kallal töötasin, otsus-
tasid mu vennatütar Elvi ja te-
ma elukaaslane Brett abielluda 
Tartus Elvi vanavanemate sün-
nikodus, vanavanemaid ei lask-

nud saatus kunagi oma armas-
tatud kodumaale tagasi pöördu-
da. Kahjuks hukkus Brett mõni 
kuu hiljem Afganistani sõjas. 
See kontsert on pühendatud 
Hansu, Breti ja kõigi ilusate jul-
gete noorte meeste mälestusele, 
kellelt nende noor elu nii mõt-
tetult ära võeti.”

Klaverisolistiks on Rakvere 
muusikakooli klaveriõpetaja 
Kaarel Peäske.

Teose esiette kandele sõidab 
Austraaliast kohale ka helilooja 
ise koos abikaasaga.

Kontserdi teises pooles tuleb 
ettekandele L. van Beethoveni 
1800. aastal kirjutatud I süm-
foonia.

Seda sümfooniat peetakse 
tema suurte sümfooniate ette-

valmistuseks, siiski kätkeb see 
kõiki Ludvig van Beethoveni 
muusikale omaseid jooni.

Siin on nii nooruslikku mu-
retust ja uljust kui ka hiilivat 
tragismi, mis pakub vahetu ja 
kordumatu muusikaelamuse 
kõigile, kes kontserdile saabu-
nud.

Sümfoonia kirjutamise ajaks 
on selge, et 1796. aastal avasta-
tud kurtus süveneb ja pääsu sel-
lest pole.

Võtab aega, harjumaks kan-
natustega, kuid rõõmutarve on 
nii suur, et kui rõõmu ei ole, siis 
loob ta selle ise.

Saagem siis meiegi pühapäe-
val osa sellest rõõmust.

Kontsertidele on sissepääs 
tasuta.

ÜRITUS

KATARIINA KELDRIS laupäeval, 
14. sept kell 21 Ivar Hansen ja An-
nely Ott ansamblist Päris Anny.

ROBI PUBIS Roelas laupäeval, 14. 
sept kell 21 ans Wesenberg, sis-
sepääs 5 ¤.

KINO

RAKVERE TEATRIKINOS 15. sept 
kell 13.30, 15.30 “Mina, superva-
ras 2” (1 h 38 min, perefilm), kell 
18, 20.45 “Wolverine“ (2 h 6 min, 

alla 12 a mittesoovitav). Pilet 
3,5/3 ¤.

NÄITUS

ART CAFÉS Hallan Kivisaare näi-
tus “Aktid öös”.

LÄÄNE-VIRUMAA KESKRAA-
MATUKOGUS rahvusvaheline 
karikatuurinäitus “Linlane nae-
rab”, I korrusel noore illustraatori 
Marko Pikkati näitus “Pildiloo-
maaed”.

RAKVERE GALERIIS Ain Seeblu-
mi portree- ja aktinäitus “Vaadel-
des inimesi ja ilu muinasjutuil-
ma”.

 KUHU MINNARõõm muusikast ja meie orkestrist

Sirje, Sigrid, Mairold, Evi-Õilme,

Su elukees on 80 pärli, neist igaüks on isevärvi.

Keegi ei peata me aastate sõudu -

soovida jääb vaid tervist ja jõudu!

Südamlikud õnnesoovid
juubeliks!

Rein, Aune, Sten, Fred

Kunstnik Urmas Uustal kinkis 
Rakvere Galeriile mitu linnavaa-
tega maali. Pildid on huvilistele 
vaatamiseks ja tutvumiseks üles 
seatud Rakveres Pätsi pitsakoh-
vikusse.

Eragümnaasiumis töömehe-

na töötava Urmas Uustali jaoks 
on vaatemaalid möödanik ning 
praeguseks on ta stiili muutnud, 
tehes peenekoelisi taieseid.

Galerii kuraator Riho Hütt 
ütles, et näitus jääb pitsakohvi-
kus üles umbes kuuks ajaks. (VT)

Pitsakohvikus avaneb linnavaade

ANNELI IVASTE
toimetus@virumaateataja.ee

Rakvere rahvamajas 22. sep-
tembril algusega kell 18 toimu-
val tasuta kontserdil “6 keelel 4 
häälel” saab laval esinemas nä-
ha-kuulda haruldast koosseisu 
– kitarre ja kammerkoori.

Lavale astub Eesti Filhar-
moonia Kammerkoor ja kuus ki-
tarristi. Esitatakse kolm uut lu-
gu, mis on loodud Viljandi ki-
tarrifestivali tellimusel, autorid 
Tauno Aints, Robert Jürjendal 
ja Raul Sööt. Idee andis aga Vil-
jandi kitarrifestivali juht Ain 
Agan.

Kitarr ja koor koos laval 
ei ole just sage nähtus. 
Kuidas sündis selle kont-
serdi idee?
Ain Agan: Oleme püüdnud igal 
Viljandi kitarrifestivalil teha ühe 
suurema projekti, mis oleks seo-
tud eesti muusika ja muusikute-
ga. Arvan, et jõudsime eelmise 
aasta kammerorkestri projekti 
juurest sujuvalt kammerkoori 
projektini. Ei ole lihtne ülesan-
ne neid instrumente kokku 
komponeerida, aga väljakutseid 
peab ju olema.

Kuidas valisite heliloojad 
– Aintsi, Jürjendali, Söödi 
–, on ju nad tegevad eri 
žanrites?
Valisin eelkõige need, kellega 

olen varem koostööd teinud 
ning kes on tuttavad erinevate 
kitarride  ja nende võimaluste-
ga. Mulle andis usku ning jõu-
du see, et idee oli heliloojatele 
väga huvitav ja väljakutsuv. 
Oleme nendega rääkinud kont-
serdi kontseptsioonist.

Lisaks teile on esitaja-
teks teisedki džässmuusi-
ka gurud – Marzi Nyman 
Soomest, Weekend Gui-
tar Trio, Paul Daniel, kui-
das nad leidsite?
Ma ei nimetaks neid džässimuu-
sikuteks, pigem improviseeriva-
teks muusikuteks. Olen kontser-
di ideed arutanud Robert Jür-
jendaliga, kes kuulub kitarrifes-
tivali meeskonda, ning soovisi-
me mõlemad, et ühe loo kirju-
tab tema oma ansamblile – 
W.G.T-le.

Ma ei taha meie muusikule 
haiget teha, aga minu meelest 
ei ole Eestis nii võimsat kitarri-
mängijat nagu on soomlane 
Marzi Nyman. Ta on suur muu-
sik ja eriline interpreet, mul ei 
olnud hetkegi kahtlust, kes 
Aintsi 25minutilist kontserti 
mängima hakkab.

Raul on kirjutanud ja arran-
žeerinud mulle ka varem. Tema 
teos on kui kahe eri maailma – 
lüürilise kitarri ning sellele vas-
tanduva jõulise kitarri – kulge-
mine. Kindlasti on ka improvi-
satsioonil siin väike osa.

Venevere seltsimajas algavad 
taas kirjandusõhtud: neljapäe-
val, 26. septembril kell 19 esit-
leb Mait Vaik raamatut “Juss ja 
vennad” ning tema sõnadele loo-
dud laule esitab Allan Vainola.

“See peaks olema Maidu 
raamatu esimene esitlus. Ta üt-
les, et Tallinnas pole veel aega 
sellega tegelda olnud. Tal ju il-
mumas ka sooloplaat,” ütles Ve-

nevere haridus- ja kultuuriseltsi 
juht Eerik Lumiste. Ta lisas, et 
esitlusse kavatsetakse tuua ka 
mõned üllatusmomendid.

Lumiste ütles, et eelmisel 
hooajal võeti kirjandusõhtud vä-
ga positiivselt vastu. “Seekord 
proovime teha kord kuus. Loo-
dame, et tuleb tore avaõhtu ja 
meenutamist vääriv kultuuri-
hooaeg,” lausus ta. (VT)

Veneveres tuleb 
raamatuesitlus

Haruldane kontsert Rakvere rahvamajas
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26.09 Tapa 
Kultuurikoda
19.10 Rakvere 
Teater
19.00

ENE JÄRVIS   
ANNE PALUVER   
AGNES AALISTE   
JÜRI AARMA
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Piletid müügil 
Piletilevis, 
Piletimaailmas 
ja kohapeal.

Stuudio La Ronda ootab uusi õpilasi 

krija hatha jooga, kõhutantsu ja 
flamenko rühmadesse 

Rakveres Võidu 19 bowlingusaalis laupäeviti alates 21. septembrist.
Info ja kirjapanek: annika@laronda.ee

Flamenco algajatele 
09. septembril kell 19.00 (keldrisaalis)

Mustlastants 
11. septembril kell 17.30

Line-tants
11. septembril kell 19.00

Rakvere Rahvamajas 
Kreutzwaldi 2.
Info telefonil 5331 4269.

OOTAME UUSI HUVILISI 
MEIE RÜHMADESSE. 

TULE JA TANTSI 
KOOS MEIEGA!

JÕHVI KONTSERIMAJAS
16.-22.septembrini

Korraldajad: Jõhvi vallavalitsus, Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaud
Toetajad: Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Integratsiooni ja

Migratsiooni Sihtasutus “Meie inimesed”, Poola Vabariigi Suursaatkond

X vähemusrahvuste kultuurifestival

“RAHVUSKULTUURIDE
LOOMEPADA”

www.huvikeskus.info

- rahvusk
- n
- konverents
- kontserdid
- k

öökide nädal
äitused ja meistrikojad

“Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus”

ülalised Valgevenest – rahvapilliorkester Paazer´e
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Porkuni järvede
21. septembril (start Porkuni vana kooli ees)

Info 5788 8736, 520 2064, 504 5546 (käimise info)

VANUSEGRUPID:
Stardiaeg:

Noorte (I – III) autasustamine
Käimise auhindade loosimine
Jooksu autasustamine

11.00 MINIJOOKS alla 7 aastased lapsed (300 m)
11.15 NOORED I 2003 ja hiljem sündinud (1,3 km)
11.15 Käimine igas vanuses (6,2 km)
11.30 NOORED II 2002...2001 (1,3 km)
11.45 NOORED III 2000...1999 (2,4 km)
12.10 NOORED IV 1998...1995 (6,2 km)

MEHED 1994...1974 (6,2 km)
NAISED 1994...1979 (6,2 km)

VETERANID I MEHED 1973…1964 (6,2 km)
NAISED 1978...1969 (6,2 km)

VETERANID II MEHED 1963 ja varem sündinud (6,2 km)
NAISED 1968 ja varem sündinud (6,2 km)

12.15
12.45
13.15

Registreerimine jooksule ja käimisele stardipaigas.
minijooks tasuta
noored 1 €
TK. Veteranid 4 €
käimine, kepikõnd: 1 €, lastele tasuta

(3 liiget, nendest 1 lapsevanem).

Vajangu bussipeatusest kell 9.45
Tamsalu Ääsi bussipeatuses kell 10.00
Tagasi peale autasustamist

Stardimaks:

Igale lõpetajale pisiauhind.
Jooksul eraldi arvestus perekondadele

Paemuuseum avatud.
Buss Porkunisse:

RAKVERE XXX RAHVAJOOKS

22. SEPTEMBRIL 2013.a.

11.00   MINIJOOKSUD (3.-4.-5.-6.a.)
11.20   600 m (7.-8.a.)
11.30   600 m (9,-10.a.)
11.45   1 km (11.-12.a.)
12.00   1,5 km (13.-14.a.)
12.10   10 km
12.20   2,6 km (15.-17.a; 18.a. ja vanemad)

10 km distantsil selgitatakse Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.
Jooksude stardid antakse Kastani Puiesteel ja jooksjad lõpetavad staadionil.

Minijooksud toimuvad staadioni ringil.

Eelregistreerimine (alates 600m): nimi, sünniaeg, jooksudistants e-mailile - rakverevike@gmail.com või kell 9.30-10.45 
jooksupäeval Rakvere staadionil. Minijooksuduele registreeritakse stardipaigas. 10 km jooksu stardimaks on 5 eurot, 
õpilastele, tudengitele ja pensionäridele tasuta. Ülejäänud jooksudistantsid tasuta. Stardimaksu võib tasuda Rakvere 
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KORRALDAJA: TOETAJAD:

Elmet Rakvere OÜ
Virol

Sagadi mõi-
sas metsa-
muuseumi 
kaaristu all 
näeb täna ja 
homme kella 
10–18 seene-
näitust. Vaa-
tamiseks ja 
tutvumiseks 
on välja pandud praegu Sagadi 
ja Oandu ümbruse metsades lei-
duvad seened.

Näha saab rikkalikku pilvi-
kute ja puravike väljapanekut, 

eri liiki ku-
keseeni, rii-
sikaid, kuid 
ka seenelise 
korvi mit-
tesobivaid 
kärbseseeni, 
puudel ela-
vaid taelu ja 
kõikvõima-

likke teisi põneva väljanägemi-
sega seeneriigi esindajaid. 

Huvilistele jagavad sealsa-
mas oma tarkusi looduskooli ju-
hendajad. (VT)

Virumaa Teataja kutsub kõiki 
osalema pildimängul “Kas tun-
ned ära?”. Igal laupäeval aval-
dame foto ühest põnevast pai-
gast või objektist Virumaal. Kui 
tunned koha ära ja tead, kus see 
asub, võta see pildile ning  saada 
meile aadressil eva.samolberg@
ajaleht.ee.

Fotol kujutatu peab olema 
tabatud võimalikult ligiläheda-
selt lehes avaldatule. Pildi saat-

nute vahel loosime iga nädal 
välja auhinna. Võitja nime aval-
dame koos uue pildiga. Ruttu 
osalema!

Eelmise nädala pildimängu 
õige vastus oli Ulvi küla tiigi 
tamm ning võitjaks osutus loosi 
tulemusena Ann Leon. Palju 
 õnne! Auhinna saab kätte Viru-
maa Teataja toimetusest Rak-
veres Pikk tn 8 tööpäeviti kella 
11–17. (VT)

PILDIMÄNG “Kas tunned ära?”

Eesti Luuleklubide Liit kuulutab 
välja sügisese luulevõistluse. 
Traditsiooniliseks saanud võist-
lustel, Luulekevadel ja Kuldse 
Kaselehe võistlusel sügisel, või-
vad igas vanuses luulehuvilised 
oma võimeid proovile panna ja 
õnnestumise korral ka oma 
värsse võistluse kogumikus trü-
kituna näha.

Oodatud on mis tahes tee-
mal võistlusluuletused (soovita-
valt viis-kuus) 15. oktoobrini. 
Facebooki-inimestel palume 
luuletused üles panna www.
facebook.com/kuldne.kase-
leht.2013, teistel saata e-posti 

aadressil ingvarl@hot.ee. Võib 
esineda ka varjunime all, kuid 
tuleb teatada ühtlasi oma õige 
nimi, aadress (ka tavapostiaad-
ress), telefon, vanus, õpilastel 
kool ja klass või kursus, täiskas-
vanuil vanus ja elukutse.

Kõigi vähemalt II vooru 
jõudnud konkursist osavõtjate-
ga võetakse ühendust ning luu-
letuste paremik avaldatakse 
luulevihikuna.

Lisaks põhiauhindadele, mis 
on Eesti rahvusraamatukogult, 
panevad oma eriauhinnad välja 
Kivisildnik (vabavärsiauhind) ja 
Elaan. (VT)

Homme toimub Esku 
kabelis algusega kell 13 
köstritele-koolmeistri-
tele Juhan Veinmanni-
le ja Kustav Veinmanni-
le pühendatud mäles-
tusjumalateenistus ja 
mälestustahvli pühitse-
mine. EELK Haljala Pü-
ha Mauritiuse kogudu-
se õpetaja Margit Nirgi 
sõnul jutlustab teenistusel dr 
Peeter Roosimaa, kaasa teeni-
vad ka külalisvaimulikud ja 
EELK organistid.

Pärast jumalateenistust Es-
ku kabelis minnakse ühiselt Sa-
gadi mõisa, kus toimub konve-
rents. (VT)

Algab luulevõistlus 
Kuldne Kaseleht

Esku kabelis 
mälestatakse köstreid

Seenenäitusel 
reastuvad seenekübarad

Helidemaail-
ma teeb põnevaks 
seegi, et kõik 
kuus muusikut on 
erineva saundikä-
sitlusega. Ühes 
teoses kõlab pea-
legi Eestis mitte 
eriti kasutatav 
fretlesskitarr.

Kas on ka 
edasisi plaane 
sama kavaga?
Lisaks kontserti-
dele Tallinnas, 
Viljandis ja Rak-
veres plaanime 
teosed salvestada 
ja albumina välja 
anda. Viljandi 
kontserdi tahame 
kvaliteetselt vi-
deosse võtta, et 
seda oleks võima-
lik maailma saa-
ta.

KONTSERT

• “6 keelel 4 häälel”

• Teosed kitarrile ja koorile – esi-
ettekanded!

• Robert Jürjendal – “See öö oli pikk” 
kammerkoorile ja kolmele elektriki-
tarrile (tekst Doris Kareva)

• Raul Sööt – “Vaikusestki vaiksem” 
kammerkoorile ja kahele kitarrile 
(tekst Raul Sööt)

• Tauno Aints – kontsert elektri-
kitarrile ja segakoorile (tekst 
 rahvapärimusest)

• Esitajad Marzi Nyman (kitarr, Soo-
me), Ain Agan (kitarr), Paul Daniel 
(kitarr), Weekend Guitar Trio koos-
seisus Robert Jürjendal, Tõnis Lee-
mets, Mart Soo, Eesti Fil har moonia 
Kammerkoor,  dirigent Daniel Reuss

Helilooja Arvo Pärt tähistas 11. septembril oma 78. sünnipäeva. LIIS TREIMANN/POSTIMEES
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