
EPÜ suurkogu 

Tallinnas 30.01.2014 



1. Volikogu avamine - juhataja 
ja protokollija valimine  

•  Ettepanekud koosoleku juhajaks 

•  Ettepanekud koosoleku 
protokollijaks 

NB! 
Koosolekul ettekannetele võimalik 
anda tagasisidet aadrssil 
https://respond.cc  kood 99591 



Tagasiside suurkogust 

Koosolekul ettekannetele võimalik 
anda tagasisidet aadrssil 
https://respond.cc  kood 99591 



Päevaplaan 
1.  Volikogu avamine - juhataja ja protokollija 

valimine  
2.  EPÜ juhatuse esimehe ettekanne – Harry 

Illak 
3.  EPÜ 2014 tegevusaruande kinnitamine – 

Valdo Rüütelmaa 
4.  Revisjonikomisjoni 2014. aasta 

finantsaruande kinnitamine – Toomas 
Peterson (asendab Riho Sild)  

5.  EPÜ 2015 aasta tegevuskava – Harry Illak 
 
Vaheaeg 15. min. 



Päevaplaan 
6.  Eesti Noorte Puhkpilliorkestri 2014. aasta 

tegevusest ja 2015. aasta plaanidest – Sirly 
Illak-Oluvere 

7.  Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester 
tegevusest 2014, plaanidest 2015 – Bert 
Langeler 

8.  Projektist „Igal lapsel oma pill“ - Harry Illak 
9.  Videokonkursi ideest – Harry Illak 
10. Registreeritud sõnavõtud (kuni 5. min.) 
11. Sõnavõtud kohapeal (kuni 2. min.) 

Plaanime koosoleku lõpuks ca. 15:00 



2. EPÜ juhatuse esimehe 
ettekanne 
Meie tegevuse aluseks on puhkpillimuusika 
arengukava 2014-2020 missioon ja visioon. Iga EPÜ 
liige on selle täitmises osaline. 
 
1.  Vajadus mõtestada täpsemalt EPÜ roll. 
2.  Visiooni maksimaalse realiseerimise 

instrumendiks saab olla tugev organisatsioon. 
3.  2014 juhatuse otsused   
4.  Mida saab EPÜ oma liikmeskonna heaks teha? 
5.  Mida saab liikmeskond EPÜ heaks teha? 



3. EPÜ 2014 tegevusaruande 
kinnitamine 

Valdo Rüütelmaa 



E P Ü  VA S T U TAV  S E K R E T Ä R  
VA L D O  R Ü Ü T E L M A A  

 
EPÜ VOLIKOGU 2015  

 



KONKURSID 

• Eesti Noorteorkestrite Konkurss 
EST-NOK 2014 

• Tallinnas A ja C grupp 
• Viljandis D-grupp 



EESTI NOORTE 
PUHKPILLIORKESTRIJUHTIDE 

KONKURSS 

• I koht Henri Christofer Aavik 
• II koht Mihkel Kallip 
• III koht Anton Kogan 



VÕSU VIIS 

• Dirigentide Suveakadeemia 
Võsu Viis 2014 
Festivaliorkester ja lektorid. 
Külalisõppejõud – Marc Lange 
Saksamaalt 



CISMI AASTAKONVERENTS VILJANDIS 

• Viljandis  CISMi 
aastakonverentsil osalesid VOP, 
ENPO ning Eesti Politsei- ja 
Piirivalveorkester. 



PUHKPILLIMENTORID 

• Eesti Kooriühingu juures töötab 
5 puhkpillimuusika mentorit: 
Aavo Ots, Harry Illak, Valdo 
Rüütelmaa, Hando Põldmäe ja 
Sirly Illak - Oluvere 



ÜLERIIKLIKUD KOLLEKTIIVID 

• Eesti Noorte Puhkpilliorkester 
• Vabariiklik Orkestrijuhtide 
Puhkpilliorkester 



EESTIS TOIMUVAD PUHKPILLIMUUSIKA 
FESTIVALID JA KOOLITUSED 

• Eestis on võimalik osaleda 
puhkpillimuusika festivalidel ja 
koolitustel. 
 



PIIRKONDLIKUD PUHKPILLIORKESTRID 

• Eestis tegutsevad piirkondlikud 
ja maakondlikud 
puhkpilliorkestrid, kus saavad 
kaasa teha kõik aktiivsemad 
noored puhkpillimängijad. 



4. Revisjonikomisjoni 2014. 
aasta finantsaruande 
kinnitamine 

Revisjoni aruande esitaja  
Riho Sild 



5. EPÜ 2015 aasta tegevuskava 

Harry Illak 



•  ENPO laager ja 
kontsert 

•  EPÜ volikogu 
•  EST-NOK 2014 
•  VOP Põhjamaade 

puhkpillimuusika 
konverentsil 

•  Nõmme 
Pasunapäevad 

•  XV saksofonipäevad 
Rakveres 

•  II Tabasalu 
Metsasarvepäev 

•  Üldlaulupidu 
•  Võsu Viis 
•  Halinga Puhkpill 
•  Pühajärve 

Puhkpillipäevad 
•  Suure-Jaani Trompeti 

Suveakadeemia 
•  Hiiumaa Puhkpillipäevad 
•  Võru Vaskpillipäevad  
•  E.Tamme nim 

puhkpillifestival  
•  XIII saksofoni suvekool 

Kundas 
•  ENPO avatud laager ja 

kontsert 

•  IV Noorte Puhkpilliorkestri dirigentide Konkurss 
•  Balti Puhkpillikool 
•  ENPO laager ja kontsert 
•  CISM-i aastakoosolek 
•  VOP Isadepäeva proovilaager ja kontserdid 
•  Kutsettunnistuste taotlemine 

Toimunud sündmused Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
2014 tegevuskavast	  

Dets Okt Sep Aug Juuli Juuni Aprill Märts Veeb Jaan Mai Nov 

Kõigi toimunud sündmuste jaotus kvartaalselt 

EPÜ panustamise 
legend: 
EPÜ korraldab ja vastutab  
EPÜ kaasatud korralduses 
(näit rahade taotlused)  
EPÜ jagab infot 
 



•  ENPO laager ja 
kontsert 

•  EPÜ volikogu 
•  EST-NOK 2014 
•  VOP Põhjamaade 

puhkpillimuusika 
konverentsil 

•  Nõmme 
Pasunapäevad 

•  II Tabasalu 
Metsasarvepäev 

•  Võsu Viis 
•  Suure-Jaani Trompeti 

Suveakadeemia 
•  Hiiumaa 

Puhkpillipäevad 
•  Võru Vaskpillipäevad  
•  ENPO avatud laager ja 

kontsert 

•  IV Noorte Puhkpilliorkestri dirigentide Konkurss 
•  Balti Puhkpillikool 
•  ENPO laager ja kontsert 
•  CISM-i aastakoosolek 
•  VOP Isadepäeva proovilaager ja kontserdid 
•  Kutsettunnistuste taotlemine 

Toimunud sündmused Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
2014 tegevuskavast	  

Dets Okt Sep Aug Juuli Juuni Aprill Märts Veeb Jaan Mai Nov 

Sündmuste jaotus kvartaalselt kus EPÜ on korralduses kaasatud 

EPÜ panustamise 
legend: 
EPÜ korraldab ja vastutab  
EPÜ kaasatud korralduses 
(näit rahade taotlused)  
EPÜ jagab infot 
 



•  EPÜ volikogu 
•  EST-NOK 2014 

•  CISM-i aastakoosolek 
•  Kutsettunnistuste taotlemine 

Toimunud sündmused Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
2014 tegevuskavast	  

Dets Okt Sep Aug Juuli Juuni Aprill Märts Veeb Jaan Mai Nov 

Sündmuste jaotus kvartaalselt kus EPÜ korraldab ja vastutab.  
Kasusaajad on kaudselt kõik EPÜ liikmed. 

Täiendavalt läbi aasta EPÜ haldab ühingu kodulehte, saadab välja igakuiselt infokirjasid, haldab 
EPÜ noodikogu.  



2015 
EPÜ suurkogu 

??? 

Dets Okt Sep Aug Juuli Juuni Aprill Märts Veeb Jaan Mai Nov 

•  Igaks kvartaliks on planeeritud vähemalt üks kogu EPÜ liikmeskonda puudutav ettevõtmine. 
•  Igaks kvartaliks on planeeritud vähemalt üks koolitus EPÜ liikmetele. 
•  Iga EPÜ liikme tegevus on vähemalt kord aasta jooksul kajastatud EPÜ kodulehel. 
•  Mis veel? 

??? 

 

??? 

Koduleht, noodikogu, erinevad büroo toimingud . Kas midagi veel? 

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 2015 tegevuskava ja 
kalenderplaani koostamisel siht	  



2015 tegevuskava koostamise 
põhimõtetest 
•  Seadsime eesmärgiks 1. detsembriks 

koguda kokku info. 
•  Katse kaasata EPÜ üldsust kasutades 

google formulari sisuliselt kukkus läbi. 
Miks? 
–  puudub varasem kogemus 
–  vähene kogemus IT vahenditega toimetamiseks 
–  orkestritel oma plaanid lahtised 

•  Kuidas siiski saada kokku infot, et seda 
keskselt edasi jagada? 

•  Võtame uue eesmärgi – veebruari 
jooksul tegevuskavasse liikmetelt 
sisend kokku koguda. 



Vaheaeg 

15 minutit 



6. Eesti Noorte Puhkpilliorkestri 
2014. aasta tegevusest ja 2015. 
aasta plaanidest  

Sirly Illak-Oluvere 



EESTI NOORTE 
PUHKPILLIORKESTER 
2014 aasta aruanne ja 2015 tegevuskava 



ENPO TEGEVUSE PÕHIMÕTTED: 
¢  Eesti Noorte Puhkpilliorkestri väljakuulutatavatele orkestrantide 

kohtadele saavad konkursi korras kandideerida kõik eesti noored 
muusikud vanuses 15-25 aastat.  

¢  Orkestrantide valikul jälgitakse ka mängijate regionaalset päritolu. 
Võrdväärsete kandidaatide puhul eelistatakse väiksema esindatusega 
linnu ja maakondi. 

¢  Orkester koguneb repertuaari omandamiseks ja esinemisteks 4-6 
korda aastas. 

¢  Orkestri täpsustatud tööplaan kinnitatakse igaks aastaks Eesti 
Puhkpillimuusika Ühingu (EPÜ) juhatuse poolt. ENPO tegevus 
kajastatakse EPÜ kalendris ja kodulehel. 

¢  ENPO esinemiste ja repertuaari ettevalmistuslaagrite planeerimisel 
arvestatakse EPÜ ja Eesti Kooriühingu prioriteetsete üritustega 
(laulupeod, konkursid, puhkpillipäevad jmt).  

¢  ENPO tegevuse eest kannab vastutust kunstiline toimkond, mida 
juhib orkestri peadirigent. 

¢  Toimunud tegevusest ja plaanidest antakse ülevaade iga-aastasel 
EPÜ liikmete suurkogul. 

¢  Vastavalt võimalustele kaasatakse projekti korras orkestri tegevusse 
külalisdirigente ja mentoreid. 



ENPO TEGEVUSE ARUANDLUS JA 
DOKUMENTIDE HOIU KORRALDUS: 

¢ ENPOga seotud dokumendid (arved, blanketid, 
töövõtulepingud, kontserdite kavad, eelarve, 
orkestri nimekiri) paiknevad Google Drive 
võrguserveris. 

¢ Dokumentatioon on jagatud ENPO 
meeskonnaga. Muutmise õigus on peadirigendil 
ja manageril (mõningatel dokumentidel ka II 
dirigendil). Vaatamisõigused on jagatud on EPÜ 
juhatuse esimehel ja Eesti Kooriühingu laste- ja 
noortekooride konsultandil (ei saa dokumente 
alla laadida). 



DREAM TEAM: 

¢ Peadirigent – Sirly Illak-Oluvere 
¢ Dirigent – Riivo Jõgi 
¢ Projektijuht – Maria Mägar 
¢ Raamatupidaja – Marje Saar 



2014 TOIMUNUST: 

¢  3 seminar-laagrit 
¢  5 kontserti 
¢ Uutele liikmekandidaatidele ettemängud 8-s 

linnas 



ETTEMÄNGUD AASTAL 2014 

Ettemängud toimusid: 
13.09.2014 Võru Muusikakool (Vabaduse 5, Võru) 
20.09.2014 Pärnu Muusikakool (Aida 4, Pärnu) 
20.09.2014 Viljandi Muusikakoolis (Jakobsoni 16, 
Viljandi) 
25.09.2014 Tartu I Muusikakool (Tähe 5, Tartu´) 
25.09.2014 Türi Muusikakoolis (Hariduse 1, Türi) 
27.09.2014 Jõhvi Muusikakoolis (Pargi 40, Jõhvi) 
27.09.2014 Rakvere Muusikakoolis (Posti 6, 
Rakvere) 
28.09.2014 G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis 
(Vabaduse väljak 4, Tallinn) 



SEISUGA 2015 JAANUAR ESINDATUD 
OMAVALITSUSED: 

Halinga, 1 
Kohila, 1 Kohtla-Järve, 

1 Paide, 1 
Põltsamaa, 2 

Põlva, 3 

Rakvere, 2 

Räpina, 3 

Rapla, 1 Suure-Jaani, 1 

Tallinn, 10 Tartu, 3 

Toila, 1 

Türi, 2 
Ülenurme, 1 

Viljandi, 4 Võru, 2 



SEMINAR-LAAGRID 2014 

¢  3.-5. jaanuar 2014 Türi (1 kontsert) 
¢  15.- 22.august 2014 Võru/ Vana-Vigala 1 osa.  
Orkester võttis osa Võrus samal ajal toimuvast Eduard 
Tamme nimelisest Võru puhkpillifestivalist (2 kontserti)  
Meistrikursuste juhendajad: trompeteid - Indrek Vau (Eesti 
Teatri- ja Muusikaakadeemia, Eesti Riiklik 
Sümfooniaorkester), tromboonid ja eufooniumid – Andres 
Kontus (Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Eesti Riiklik 
Sümfooniaorkester), eufooniumid ja tuubad – Madis Vilgats 
(Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Rahvusooper „Estonia“), 
saksofonid – Rene Laur (Eesti Teatri- ja 
Muusikaakadeemia), klarnetid – Tõnu Kalm (Eesti Teatri- 
ja Muusikaakadeemia, teater „Vanemuine“, Elleri nimeline 
Tartu Muusikakool) ja metsasarved – Arkady Shilkloper 
(Venemaa).  



ENPO orkestrandid osalesid Arkady Shilklpoeri 
loengul „Laul, rütm ja tants“. 
Kogunemise 2. pool toimus Vana-Vigalas koostöös 
Kooriühinguga (1 kontsert). 
21.august osales orkester Vana-Vigala 
lauluväljakul iseseiva kollektiivina ja ühistöös üle-
eestiliste kollektiividega „Kalev“, „Leelo“ ning 
Segakoor. 
 
¢  2.-5. oktoober 2014 Viljandi 
Tutvustasime eesti puhkpillimuusikat CISMi 
aastakonverentsi galakontserdil ja ka olime 
õppeorkestriks koos VOPiga dirgent  Miro Saje 
(Sloveenia) meistriklassis.  
 



AASTAL 2014 TEHTUST 

¢ Orkestrile oma logo  

¢ ENPO vahenditest soetused: 
�  Soolotrummi kott 
�  Statiiv kellamängule 
�  Trummitaldrikute kott 
�  Noot: Festa Pesana – Jacob de Haan 



2015 TEGEVUSPLAAN 

¢  2.-4. jaanuar 2015 Türi 
¢  14.-15. märts 2015 Rakvere 
¢  16.mai 2015 Tallinn 
¢  22.-24 mai 2015 Kaunase festival „Kaunas 

Fanfaare 15“, Leedu 
¢  15.- 22. august 2015 Võru/ Vana-Vigala 
¢ Ettemängud 



 
Muusikalist muusika 

aastat! 



7. Vabariikliku Orkestrijuhtide 
Puhkpilliorkestri tegevusest 
2014, plaanidest 2015  

Bert Langeler 



Aruanne  VOPi  tegemistest  
2014	

Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu  

suurkogul  e4ekandmiseks  

31.01.2014	

	  
Bert  Langeler	

Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester	



Proloog	
	
VOPi  valikud  03.02.2013  	
• Peadirigent  -‐‑  Bert  Langeler	
• Dirigent  -‐‑  Hando  Põldmäe  	
• Dirigent  -‐‑  OD  Kask	
• Dirigent  -‐‑  Valdo  Rüütelmaa	
• Orkestri  direktor  -‐‑  Valdo  Rüütelmaa	
• Orkestri  vanem  -‐‑  Triin  Viljus	

Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester	
Proloog	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
VOP-‐‑i  aasta  tegevusest    
(statistiline  koond)  	

VOPi  kogunemised  2014  –  5  seminar-‐‑kokkutulekut  
   	 	 	 		
Tallinnas  –  2           	              01.-‐‑02.  veebruar      (35  osalejat)	

	 	 	              20.-‐‑21.  september  (41  osalejat)	
Järvenpääl  Soome-‐‑1        14.-‐‑15.  16  märts      (42  osalejat)	
Viljandis  -‐‑1	 	              03.-‐‑05.  oktoober  (37  osalejat)	
Põltsmaa/Jõgeva  –  1        08.-‐‑09.  november    (40  osalejat)	
	
Toimus  5  VOPi    juhatuse  koosolekut	  



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
Kogunemiste  kestvus	

	
3-‐‑päevaseid  seminare  –  2	
2-‐‑päevaseid  seminare  –  3	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
Seminar-‐‑ülesanded-‐‑eesmärgid  (1)	

Olulised  ülesanded/eesmärgid:	
1)  Kutsuda  üle  Eesti  puhkpilliorkestrite	
      dirigendid  ja  puhkpilliõpetajad  mängima,          
dirigeerima.  	

VOPis  kui  näidisorkestris  on  võimalus  
tutvustada  erinevad  stiile,  orkestratsioone,  
jagada  puhkpillimuusika-‐‑alast  teavet.  	

        Proovime  kõik  seminarid  läbi  viia  
täiskoosseisus.	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
Seminar-‐‑ülesanded-‐‑eesmärgid  (2)	

2)  VOP  võiks  olla  koht,  kus  noored  dirigendid  
saavad  arendada  praktilisi  orkestritööks  
vajalikke  oskusi.	

3)  Seminarid  koos  kontserditega  peaks  
toimuma  Eesti  erinevates  kohtades.	

4)  Seminaridele  on  oodatud  külalislektorid  
Eestist  ja  ka  välismaalt.  Erinevad  teemad.	

5)  Koostöö  teiste  riikidega  -‐‑  Baltimaad,  
Põhjamaad  ja  Ida-‐‑  ning  Lääne-‐‑Euroopa.	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
Seminar-‐‑ülesanded-‐‑eesmärgid  (3)	

6)  Kontserdid  koostöös  teiste  
puhkpilliorkestrite,  kooride  ja  solistidega.  	

7)  Külalisdirigendid/heliloojad  Eestist,  
välismaalt.  Kutsuda  meistrikursuseid  
tegema  -‐‑    erineva  repertuaariga  Eestist/
välismaalt.	

8)  On  vajadus  kodulehekülje  ja  üldise  
kommunikatsiooni  arendamiseks.  	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester    
Seminar-‐‑kokkutulekute  õppetöö  põhiteemad-‐‑

ülesanded-‐‑eesmärgid  (1)	

•  Loeng    Järvenpääl,  Soomes	
1)  Meetodi  “Brasslek”  tutvustus,  Rootsi	
        lektor  ,  Ann-‐‑Marie  Wangin;	
2)  Loeng  “Creative  skills  for  groups”	
        lektor  Erja  Joukamo-‐‑Ampuja;	

	  



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  	  
Seminar-‐‑kokkutulekute  õppetöö  põhiteemad-‐‑

ülesanded-‐‑eesmärgid  (2)	

•  “Puhkpilliorkestri  muusikast  Lätist”  -‐‑  
Janis  Purins	

•  Miro  Saje  (Sloveenia)  meistriklass	
        CISM-‐‑i  konverentsil	
•  Uue  repertuaar  tutvustamine(kokku  37  
teost)  -‐‑  kõik  VOP-‐‑i  dirigendid	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester    
Kontser4egevusest  ja  repertuaarist  (1)  	

•  2014.a  on  korraldatud    5    kontserti.	
        Nendest:  4  kontserdisaalides,  1  vabaõhu-‐‑kontsert.	
•  Orkestrile  on  tutvustatud  ühe  aasta  jooksul  ca  40  
heliteost,  nendest  8  eesti  helilooja  teost.	

•  VOP-‐‑iga  töötasid  peale  VOP-‐‑i  valitud  dirigentide  
veel  1  VOPi  liige  Urmas  Mägi  (Põltsamaa-‐‑Jõgeva).  	

•  Külalisdirigeniks  Järvenpääl  oli  Janis  Purins  (Läti).	



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester  
Kontser4egevusest  ja  repertuaarist  (2)  	  

  Aasta  2015  kalenderplaan:	
•  24.  jaanuaril    Tallinnas    proov  ja  loeng  lektor  Petri                                                
Juutilainen  (Soome)	

•  11.-‐‑12.  april  õppelaager	
•  02.-‐‑03.  mai  õppelaager/kontsert  Salme  
Kultuurikeskus	

•  12.-‐‑13.  september  õppelaager	
•  17.  oktoober    juubelikontsert	
•  07.-‐‑08.  november  Isadepäeva  kontserti  
proovilaager  ja  kontserdid	

	  
	  



Vabariiklik  Orkestrijuhtide  Puhkpilliorkester	  

	  
Tänan  kuulamast!	

Tänan  VOPi  liikmeid  ja  meeskonda  ja  
koostööpartnereid  koostöö  eest!	

        Not  a  VOP  member  yet,  tule  ja  osale!	



8. Projektist „Igal lapsel oma 
pill“  

Harry Illak 



Igal lapsel oma pill 

PROJEKTI EESMÄRGID: 
•  Teadvustada Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit läbi 

pillimängu ja läbi pillimänguõppe ning pillimängu ja 
hea pilli vajalikkust. 

•  Väärtustada pillimängimist, pillimängu õppimist ja 
pidada lugu pillimängu õpetamisest kui 
pikemaajalisest süsteemsest tegevusest. 

•  Tuua esile pillimängu rolli laste emotsionaalsel 
harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse 
arendamisel. 

•  Tuua esile huvihariduse olulist rolli Eesti 
pillimänguõpetuse traditsiooni säilimisel ja uute 
suundade arendamisel. 



Igal lapsel oma pill 
KOMISJON: 
•  EV100 töörühma juhtimisel on moodustatud komisjon, 

kes töötab välja projektis osalemise tingimused püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks. Taotlusvooru  lõppedes 
otsustab komisjon, milliseid taotlusi toetatakse ja milliseid 
mitte. Komisjon koosneb kuue organisatsiooni liikmete 
esindajatest: 

Riigikantselei (EV 100) 
Eesti Muusikakoolide Liit (EML) 
Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) 
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (ESOL) 
Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit (ERHL) 
Eesti Pärimusmuusika Keskus 
•  Taotluste üle otsustamisel on igal liikmel üks hääl. Võrdse 

hääletustulemuse korral on otsustavaks hääleks 
Riigikantselei (EV100) esindaja hääl. 



Igal lapsel oma pill 
Mõningaid olulis põhimõtteid: 
•  Toetatakse instrumentide soetust kuni 90% ulatuses. 
•  Eelistatud on toetused kus omaosalus on suurem. 
•  Iga instrumendi kohta kehtestatakse toetuse piirhind. 
•  Iga taotleja võib esitada piiramatu arvu taotlusi. Tegeliku 

rahuldatavate jaotuste hulga otsustab komisjon. 
•  Toetusrahad jaotatakse ära kolmele aastale, seejuures 

2015 maht on ca 200 000 € 
•  Toetuseta jäänud taotlus tuleb järgmises voorus uuesti 

esitada. 
•  Taotlused esitatakse elektrooniliselt. 



9. Videokonkursi ideest  

Harry Illak 



Põhiline ”konks” – popima 
meediumi kasutamine pm 
hüvanguks 

Viiest suuremast etapist koosneva 
konkursi eesmärk on viia 
võimalikult palju 
puhkpillimuusikasse puutuvat 
nende inimesteni, kes ennast 
muidu sellega tõenäoliselt ei 
suhtestaks. 



1. tegevus 

Puhkpillimuusikast koduvideo 
formaadis amatöörvideote 
loomine. Süžee aluseks miski 
puhkpillimuusikaga seonduv – 
portreelugu, orkestrilugu, 
“Hooandja” lugu, orkestriteose 
ettekandmise lugu jne. Videote 
esitamine konkursile.  



2. tegevus 

Amatöörvideote hindamine ja 
analüüsimine. Valitakse välja 
omanäolised looja algega autorite 
ja kollektiivide tööd. Väljavalitute 
loojatele korraldatakse koolitus 
(suvekool 3-5 päeva), mille 
eesmärgiks on anda täiendavaid 
teadmisi kunstilistest ja tehnilistest 
võimalustest videokunstis.  



3. tegevus 

Pärast koolitust mõistliku aja 
jooksul uute videote 
vormistamine omandatud 
teadmisi kasutades, kaasatud on 
BFMi ja TÜ VKA tehnika, stuudiod 
ja tehniline abijõud vastavat 
sõlmitavatele kokkulepetele. 



4. tegevus 
Uute videote tutvustamine žüriile autorite 
poolt, uus pingerida. Valitakse kokku tiim, kes 
saab „püha ülesande“ meeskonnatööna 
valmistada teavitusvideo vaegkuuljate 
probleemidest kontsertidel ja ühest 
võimalikust lahendusest silmusvõimendi 
kasutuselevõtu kaudu. Lisaks teavitusvideole 
luuakse klipp heategevuskampaania 
korraldamiseks, mille eesmärgiks on raha 
kogumine silmusvõimendi soetamiseks ja 
kontserdikohas paigutamiseks ja 
seadistamiseks. . 



5. tegevus 

Tegevustega 2-4 kaasneb teleproduktsioon 
saatesarjale tingiliku pealkirjaga „Pane pilli 
lugu videosse“, kus jäädvustatakse koolitusel 
osalevaid autoreid, nende õpetamist, 
õppejõudude loenguid ja töötubasid ja 
seltsielu. Suur osatähtsus on ka 
puhkpilliorkestri jäädvustamise eripärade 
esiloomisel. Edasi videote vormistamine ja 
esitlemine, heategevusliku klipi tootmine jne 
kuni resultaadini, milleks on silmusvõimendit 
kasutades läbiviidud puhkpillikontsert 
vaegkuuljatele.  



Eesmärgid 

•  Videoalaste teadmiste ja oskuse levitamine, 
video valmimise protsessi jälgimine, läbi 
telesaate saab kogu ETV vaatajaskond uusi 
teadmisi paremate videote loomiseks. 

•  Puhkpillimuusikaga seonduva tutvustamine 
laiemale auditooriumile: heliloojad, teosed, 
dirigendid, orkestrid, õpetajad, pillimängijad, 
puhkpilli muusika. 

•  Tähelepanu juhtimine vaegkuuljate 
probleemidele ja nende märkamine 

•  Vaegkuuljatesõbraliku kontserdipaiga loomine 
Eestis.  



Uued tekkivad lisaväärtused  

•  Multimeedia alaste teadmiste levik 
•  Osalejate valdkondade vaheline koostöö: 

organisatsioonid, partnerid, kõrgkoolid jne 
•  Vaegkuuljate sõbralik kontserdipaik 
•  Teadvustatakse muusika-aasta raames 

puhkpillimuusika osa Eesti kultuuriloos.  



Seisuga 30.01.2015 toimunud  
•  Vaegkuuljate Liit on asjast huvitatud ja omalt poolt 

valmis igati kaasuma. 
•  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) juhatus on 

mõtte heakskiitnud ja andnud voli planeerida 
konkreetseid tegevusi.  

•  TÜ VKA kultuurikorralduse tudeng Kaisa Takis on 
valmis projektis osalema korralduse poolel, et tehtu 
pealt kirjutada oma lõputöö. 

•  TÜ Balti Filmi- ja Meediakool (BFM) proovib 
koolituste osa sisse kirjutada ühte oma INTRREG 
(European Regional Development Fund) projekti. 
On valmis kaasuma kui projekti välispartnerid sellele 
rahastusesks nõusoleku annavad. 

•  ETV osa on mõttearenduses nii värske, et selles 
osas veel läbirääkimised ei ole alanud.  



10. päevakorra punkt 

Registreeritud sõnavõtud (kuni 5. 
min.) 
 
Täiendavad sõnavõtud (kuni 2. 
min.) 
 
 



Suured tänud 
osalejatele! 

Head koju jõudmist! 


