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PÄEVAKORD:
1. Ülevaade CISMi koosolekust
Kokkuvõtvalt jättis seekord koosolek väga hea mulje. Põhjuseks:
- tegelevad kõige sellega, et ennast tänasest oluliselt paremaks organisatsiooniks muuta;
- küsimused, mida endale esitatakse on õiged ja sellised, mida ka EPÜ arendamisel eeskujuks saab võtta.
- on tekkinud inimesed, kes soovivad asjaga aktiivselt tegeleda (mitte vaid passiivselt nimekirjas olla).
Nüüd olen küll märgatavalt optimistlikum, et info hakkab liikuma ja saabub ka see aeg, kus CISMist meile
oluliselt rohkem kasu on.
Otsus: ei kiirusta siiski CISMi täisliikmeks saamisega, ootame et algatatud muudatused enne mõnes osas ka
realiseeruvad. Küll astume lisaks WASBE liikmeks (liikmemaks aastas 120$)

2. EST-NOK 2012
D-kategooria toimub 11.02.2012 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis.
Repertuaar i ettepanekud:
Igas kategoorias 2 lugu – üks välismaine, üks eesti lugu
D Kategooria
- Circus Bamboni (4 osa) john Blanken Grade 1,5 (4 häält)
- Iga ühel oma pill Eesti lastelaul, Berdi seade
C Kategooria
- Mõtlik hetk Priit Raik
- British Isle Suite 3-s osa Larry Daehn Grade 2,5
B Kategooria
- Fincastle Overture Jan Bosveld Grade 2,5
- Kodune Viis Priit Raik Grade 3
A Kategooria
- Overture de l’Aventure Steffen Burkhardt Grade 3,5
- Kuuvalgus Raik (kas on see kategooria?)
Otsus septembri lõpuks.

3. Uus EPÜ koduleht:
Uued võimalused:
 Orkestrite alalehekülgede loomine olemasoleva külge, et ei peaks ise nullist ehitama.
 Süstemaatilisem lähenemine ja struktuur, atraktiivsuse tõus.
 Uudiste ja sõnumite säilimine arhiivina.
 Oluline kasutusmugavuse tõus (eelkõige aja- ja klikisäästlikkuse võtmes) info sisestajatele.
Eraldi luua Repertuaari lahter tutvustamaks Eesti heliloojaid ja arranžeerijaid ning uut repertuaari, võimalik
linkida tegijaid ja kirjastajaid.

5. Muud kohapeal algatatud teemad:
Puhkpillisündmuste kalender – 5.10-ks vaja info kokku panna. Korraldada küsimine tegijatelt.
Uus koosolek lepitakse kokku hiljem.

Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:

