Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse koosolek
T 13.04.2010.a. Paides
Osavõtjad: Toomas Peterson, Valdo Rüütelmaa, Kaido Otsing, Bert Langeler, Jüri Takjas, Andres Avarand

Päevakord:
- Konkursid (turniir, EST-NOK, Panevežis)
- Laulupidu 2011 repertuaar
- Aastaürituste kuupäevad aastani 2013 Kooriühingule

Valdo käis Panevežises puhkpilliorkestrite konkursil žüriis:
- Valdo andis ülevaate erinevatest huvitavatest ideedest konkursside korraldamiseks Eestis
Otsus: Võtame korraldada noorte dirigentide konkursi perspektiiviga sügis 2011, arutame edasi juuli koosolekul Võsul
Turniir:
- hetkel A-grupp tugevad, B-grupp mitte nii tugevad, C-grupp väiksed koosseisud max. 5 häält
- osales 4 orkestrit Aavo Otsalt samade mängijatega, vaid 5 väljastpoolt Tallinna, kokku 12-st, limiidiks oli seatud 18
- Miks kohale ei tulda?
* pole raha kohale tulla (Võru)
* Miks ma peaks tulema, kui Aavo Ots võidab muusikaõppe asutuste inimestega (mitmed)?
- Andrese idee: lisada eraldi kategooria muusikaõppeasutustele (näiteks A+), sest ka muusikaõppurid on igal juhul
oodatud. Valdo idee, et kategooriasse paneb korraldustoimkonda. Variant küsida registreerimisel salvestust. Otsust ei
langetatud.
- Idee: Nimekiri (sama aasta 01.01. seisuga), kus on kirjas, kes kus õpib. Kesk- ja kõrgema astme õpilased võivad
osaleda vaid kõrgemas kategoorias ja 10%+1 hulgas. Kui on rohkem kui 10%+1, siis orkester kvalifitseerub
automaatselt kõrgemasse kategooriasse.
- Ajalimiidid head (C-10min., B-15min., A-25min. + 5 min. ülesehituseks),
- Proffide kontroll jääb nii, probleeme oli, kuid lõpuks ilmses JOKK olukord. Proff on kehtiva töölepinguga mängija.
Jääb 10%+1 limiidiks.
- Praegu olukord, kus noored saavad osaleda igal aastal, täiskasvanud üle aasta. Sealjuures on noored tublid ja mitmetel
vanematel seetõttu kõhklusi osaleda. Idee: vähemalt 50% peavad olema 25 või vanemad? Või rehkendada keskmist
vanust? Väike uuring teha? Variant kategooria seenioritele? Arutame veel, otsust ei langetatud.
- kui on laulupeo aasta, siis võiks kohustuslik lugu olla laulupeo repertuaarist, EST-NOK 2011 juba võimalik teostada
- punktisüsteem OK, jätame
- Zürii OK. Lisaidee, et žüriiliige annab tagasiside või soovituse orkestrile. Valdo väidab, et žüriiliige lihtsalt ei jõua
seda teha.
- Repertuaar:
* kes teeb ettepanekud?
* mis saab, kui orkester pole komplekteeritud (mõni oluline pill puudu)?
EST-NOK:
- Vanus kuni 25, max. 10%+1 vanemaid
- Kategooriad:
* C kooliorkestrid (algtaseme muusikakoolid, üldhariduskoolid)
* B piirkondlikud/maakondlikud orkestrid
* A kesk- ja kõrgemataseme muusikakoolide orkestrid (siia ka ENPO ja Lõuna-Eesti NPO kuivõrd sisaldavad
selle kategooria õpilasi)
* Jüri idee: ansamblite kategooria (3-8) või pigem eraldi üritus? Arutamiseks edaspidi, otsust ei langetatud.
PS. Nimekiri (sama aasta 01.01. seisuga), kus on kirjas, kes kus õpib. Kesk- ja kõrgema astme õpilased võivad
osaleda vaid kõrgemas kategoorias ja 10%+1 hulgas. Kui on rohkem kui 10%+1, siis orkester kvalifitseerub
automaatselt kõrgemasse kategooriasse.
- Repertuaar:
* et on laulupeo aasta, siis vabal valikul 1 laulupeo lugu (tänase info põhjal: Puhu tuul A, Vedalicum või marss
C, Eespere või Lotte B)
Repertuaaritoimkond:
- tseremoniaalmuusika väljaanne sai parandatud T 13.04.2010 õhtuks.
Laulupidu 2011:
- Ülevaade ettevalmistusprotsessist. Lugude osas käib aktiivne arutelu, esineb nii lugude vahetamist kui
lühendamist. Liigijuhi Hando Põldmäe sõnul valmib lõpuks hea kava.
1

Aastaürituste kuupäevad:
- Jaanuar-veebruar: EPÜ suurkogu Tallinnas L 05.02.2011
- Märts: Nõmme Pasunapäevad 25-27.03.2011, märtsi viimane nädal sama loogika igal aastal
- Paarisaastate märts-aprill: Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir, sõltub Eesti Kontserdist
- Paaritute aastate märts-aprill: Eesti Noorteorkestrite Turniir EST-NOK, sõltub Eesti Kontserdist
- Aprill: Saksofonipäevad Rakveres, aprill keskpaik ehk R-L 15-16.04.2011 sama loogika
- Juuli: Brasside Päevad Keilas, 3-4.07.2011, edasi ei tea
- Juuli: Muusikafestival ja dirigentide, lauljate ja puhkpillimängijate suveakadeemia VÕSU VIIS, koos Võsu
Muusikapäevadega juuli keskpaik
- Juuli: Rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill” Tartus
- Juuli: Pühajärve Puhkpillipäevad, 22-24.07.2011, juuli eelviimane nädalavahetus
- Juuli-august: Hiiumaa Puhkpillipäevad 29-31.07.2011, juuli viimane nädalavahetus
- Juuni-august: HanseHornFest, seotud rahvusvaheliste Hansapäevadega
- August: Torma Puhkpillimuusikafestival ToPoF, augusti esimene nädalavahetus
- August: Saksofoni suvekool Kundas, 7-13.08.2011
- August: Võru Vaskpillipäevad, seotud Võru linnapäevaga
- Oktoober-november: Wirkhausi nim. noorte puhkpillimängijate konkurss Tartu vallas, koolivaheaja algus

Koosoleku juhataja Valdo Rüütelmaa:

Koosoleku protokollija Toomas Peterson:
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