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Austatud muusikaõpetajad 
ja huvijuhid!

Meil on hea meel, et 
Eesti Kontsert jätkab 
koostöös koolidega, 
see tähendab teie-
ga, armsad õpeta-

jad, koolikontsertide traditsiooni. 
Eelmisel hooajal toimus 390 kooli-
kontserti, sel hooajal pakume koo-
lidele 33 eripalgelist kava (nende 
seas 21 uut) klassikast rahvamuu-
sikani, džässist rokini. Selle hoo-
aja  märksõnad on palju uusi noori 
esinejaid ja rohkelt huvitavat klas-
sikalist muusikat.

Kontserdid toimuvad tööpäeviti 
ja kestavad 45 minutit (üks kooli-
tund).  Tellimused palume saata 
telefoni või e-posti teel võimalusel 
kaks kuud  enne soovitud kontserti. 
Olenevalt esinejate arvust on kont-
sertide hinnad erinevad. Info selle 
kohta leiate iga programmi tutvus-
tuse lõpust. Tasuda saab arve alusel 
ka ülekandega. 

Tavaliselt anname kolm kontserti 
päevas. Seepärast palume korralda-
jatel  oma piirkonna koolidega eel-
nevalt kokku leppida ja võimalusel 
teha tellimus kolmele kontserdile 

ühiselt, mis kiirendab oluliselt tel-
limuse täitmist. Palume leida ka 
kontaktisik, kes vastutab kontserdi 
kohapealse korraldamise ning muu-
sikute vastuvõtu eest. 

Koolikontsertide produtsent-
toimetaja on Ülle Lehtmäe, kellega 
saab ühendust võtta telefonil 737 
7546, 513 9427, 501 2926 või ylle.
lehtmae@concert.ee. Lisainfo www.
concert.ee/koolikontserdid. 

Lisaks koolikontsertidele alus-
tab Eesti Kontsert uue ammuoo-
datud perekontsertide sarjaga 
„Aladini imelamp”. Saali on ooda-
tud emad-isad koos lastega, et ühi-
selt muinasjutte ja muusikat kuu-
lata. Laval on energiast pulbitsevad 
noorteorkestrid ja armastatud eesti 
näitlejad. Paari järgneva aastaga 
loodame aluse panna pühapäe-
valõunasele mõnusale ühise aja-
veetmise traditsioonile, mis loob 
ruumi mõtetele, tekitab kuulamis-
huvi ja annab võimaluse lõputus 
muusika- ja muinasjutuilmas ringi 
uidata.
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Tasuta! 

3.10 kell 18 Tartu Elleri Muusikakool, Tubina saal
4.10 kell 18 Kultuurikatel, Tallinn

Esiettekanded! Mirjam Tally / Ülo Krigul / Kaija Saariaho
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Elamuslikkust, võimsat 
sound’i ja virtuoosset esi-
tust – seda kõike pakub 
Eesti esinduskoori kont-
serdisari „Vitraažid”. Neli 

kava, mis keskenduvad eri teemade-
le, hõlmavad nii klassikapärle vene, 
saksa ja prantsuse kultuuriruumist 
kui ka eesti heliloojate värskelt val-
minud loomingut. Kontserdid toimu-
vad Tallinna eri paigus ning Tartus ja 
Viljandis, koori juhatab peadirigent 
Kaspars Putninš. Boonuseks on hari-
vad loengud enne kontserte.

Põnevasse helidemaail-
ma viib sarja esimene kontsert 
„Puudekummardajate maa”, mille 
pealkirigi viitab loodustemaatikale. 
Esiettekandes kõlab koguni kahe eesti 
helilooja, Mirjam Tally ja Ülo Kriguli 
uudislooming, mis on inspireeritud 
Kristiina Ehini ning Ilmar Laabani 
loomingust. Kaugel klassikalisest 
klassikast, on siin miksitud kõlasid ja 
värve, ka žanreid ning lisaks vokaalile 
on kasutatud elektroonilist muusikat. 
Kahtlemata võimendavad muusika-
list elamust Kultuurikatla kaasaegne 
õhustik, valguskujundus ning loodus-
piltide projektsioonid. Erilisust lisab 
heliloojate kohalolek, kes pool tundi 
enne kontserdi algust selgitavad oma 
loomingu tagamaid. 

Muusikalise harituse osa võiks olla 
Alfred Schnittke „12 patukahetsuse 
psalmi”. See on tähtteos, mille 20. 
sajandi üks mõjukamaid esindajaid 
kirjutas ristiusu 1000. aastapäevaks 
Venemaal 1988. aastal. Originaalne, 
virtuoosne ja haarav suurteos on 
imbunud läbi Schnittke isiklikust 
kogemusest ja sügavast veendumu-
sest ning pole mitte ainult meister-
likkuse proovikivi esitajatele, vaid 
nõuab süvenemist ka kuulajalt. Kuid 

teekond, mis ette võetakse on kau-
nis – sügav ja siiras palve. 

Sensuaalsemasse maailma viib 
hõrk prantsuse muusika kava „Les 
Angélus”, kus kõlab crème de la crème 
19. ja 20. sajandi prantsuse koorimuu-
sikast, andes võimaluse tajuda selle 
võluva kultuuri suurust ja elegant-
si. Muusika tuntud autoritelt, nagu 
Claude Debussy, Maurice Poulanc, 
Olivier Messiaen, kirjeldab armastuse 
võlu ja valu. 

Sarja viimane kontsert „Unejõgi” 

paneb punkti Eesti Muusika 
Päevadele, mis on kujunenud noorte 
hulgas aasta aastalt üha populaar-
semaks festivaliks. Seekord loovad 
põnevaid kontraste meie heliloojate 
Helena Tulve, Evelin Seppari ja Märt-
Matis Lille kammerlikum looming 
koos Gustav Mahleri romantiliste 
helimaalingutega.

Rohkem infot EFK kontsertide 
kohta www.epcc.ee, tel 5626 2555, 660 
9604, e-post epcc@epcc.ee.
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Eesti Filharmoonia 
Kammerkoori kontserdisari 
„Vitraažid” sobib 
gümnaasiuminoortele
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4. oktoobril toimuvad Kultuurikatlas Mirjam Tally ja Ülo Kriguli uute teoste esiettekanded. FOTO: KAUPO KIKKAS


