

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu koosolek 16.okt. 2004. kell 11.00 EMA kammersaalis.



3. Koosoleku juhatajaks valiti Andres Avarand ja sekretäriks Reet Brauer.
Kvoorum koos, kohal 34 .

4. EPÜ juhatuse aruanne - Kaido Otsing. Ülevaade ühingu finantsprobleemidest. EPÜ-sse tahetakse kaasata kõiki puhkpillimängijaid. Juhatus on koos käinud aktiivselt keskmiselt kord kuus. See kõik on ühiskondlikel alustel. Arutatakse probleeme, vaieldakse. Juhatuse koosolekul on käinud külalisi - I. Moss, P. Saan.
Küsimused: A. Ots - soovib lähemalt teada Tartu pillide ostmisest linnale ja nende väljaüürimisest.
K.Otsing - on tehtud spetsiaalne graafik.
R.Brauer - küsimus ürituste kohta möödunud hooajal.
K.Otsing - võistumängimine, laulupidu. EPÜ ei peagi ja ei hakkagi korraldama üritusi.
A.Avarand - milline on asjade seis, millises faasis on ühingu loomine?
K.Otsing - on vaja mõtteid, et kõik sooviksid liituda.
L.Muldre - Kui palju on ühingus liikmeid?
V.Rüütelmaa - 26 orkestrit ja 11 üksikisikut.
Aruanne on positiivne ja kinnitatakse kollektiivselt.

5.Revisjonikomisjoni aruanne - Mart Kivi.
 4. oktoobri seisuga on arvel 17 457.65. Kõik ülekanded on seaduspärased.
Kinnitatakse revisjonikomisjoni aruanne.

6. EPÜ tegevusest - Valdo Rüütelmaa
Ametis olnud 3 kuud. Arvab, et see oleks abistav organisatsioon dirigentidele. Viimase kümne päeva jooksul on liitunud EPÜ-ga 7 - 8 orkestrit. Liikmemaks 50.- täiskasvanu ja 25.- õpilane.
Mida saab vastu? On pakkuda noote, saab kasutada noodikogu (liikmed tasuta).
EPÜ liikmetele antakse informatsiooni juhatuses arutatust.
EPÜ - plaan toetada orkestreid riigi poolt rahaliselt.
Küsimused: P. Saan - Kas saaks edaspidi interneti nootide nimekirja?
A. Avarand - Millal tuleb EPÜ kodulehekülg?
J. Karlis - Kas kõik orkestrid saavad 30 000.- või ainult liikmed?
V. Rüütelmaa: Projekt tuleks kolmepoolne: Riik - Omavalitsus - Orkester.
A. Kostabi - Mis tehti võistumängimisele eraldatud 20 000.- krooniga.
Keegi ei tea.

7. Peeter Saan - EPÜ ja Kaitseväe Puhkpilliorkestri koostööst.
Soovib EPÜ-ga palju koostööd teha.
M. Põdra tutvustab kaitseliidu juures tegutsevate orkestrite tegevust.
P. Saan: Kaitseväe peadirigendina olen nõus abistama kaitseliidu orkestreid. Mahakantud pillid kaitseväest lähevad kaitseliidule.
P. Saan on noodikogude avalikustamise poolt. Soovitab orkestritel ühineda kaitseliiduga.

8. Aavo Ots teeb ettepaneku välja kutsuda kooliorkestrite dirigendid, et välja selgitada probleemid. Näiteks, tuubamängijate koolitus.
Kohal on 13 kooliorkestrite dirigenti. Valmis tulema 11 dirigenti.

9. 2005. aasta tööplaani arutelu - V.Rüütelmaa
Kas korraldada üleriigiline puhkpillipäev? 
Novembris 2005 toimub noorte puhkpilliorkestrijuhtide konkurss. Toimub Orussaare nim. noorte puhkpilliorkestrite konkurss ja trompetipäevad ning Wirkhausi nim. noorte puhkpillimängijate konkurss. Informatsioon saadetakse laiali.

Küsimus Ott Kaselt - Kuidas plaani tegemine käib?
On kindlasti ettepanekuid. Kuusalu rahvamaja 100 - aastane juubel.
A. Avarand - Juhatus pole jõudnud tööplaani täpsustada.
M. Kasemaa - Puhkpillikalendri idee. Kõik võiksid teatada oma üritustest.
K. Otsing teeb ettepaneku saata juhatusele infot ja ettepanekuid.

10. Sõnavõtud 
Juhatuse tegevusperiood jäi möödunud sügisel lahtiseks. Ka põhikirjas jäi see fikseerimata.
Ettepanekud: K.Otsing - 3 aastat, A.Ots - 5 aastat, O.Kasemaa - 3 aastat.
Hääletamine 3 aastat - 19 häält ja 5 aastat - 6 häält

Otsus: EPÜ juhatus valitakse 3 aastaks.

Margus Kasemaa: Kahjuks on vähe orkestrijuhte kohal. Tartus toimub 10. juulil kirikumuusika festival.
Kas on huvi saksofoniorkestri vastu? Soovitab puhkpillikalendrit.
Suur tänu Valdo Rüütelmaale noodikogu korrastamise eest!
Kriitika laulupeo repertuaari orkestratsioonide kohta.
Idee vahetada isetegevusorkestrite dirigente.

Ott Kask: Üleskutse ENPO-sse 6.-7. novembril katsed. Tutvustab selle hooaja plaane.Varem oli lihtsam ENPO-sse mängijaid saada. Üleskutse! 15 aastat pole Eestis välja antud korralikke trükitud noote. Noodid peavad olema korralikult trükitud. Praegu lepitakse koopiatega.

A. Ots - Volikogu peaks volitama juhatuse liikmeid esindama EPÜ-d Eesti Kooriühingu juures.

H.Illak - Repertuaari väljaandmise probleem tuleb kiiresti lahendada.EPÜ-s peaks olema register, kes mida on arranzeerinud. Viimase laulupeo nootides oli palju vigu.

Olavi Kasemaa - Jäid kõlama mitmed probleemid.
1.Informatsioon internetis, kes on juhatuse liikmed ja kes mille eest vastutab.
2.Repertuaari küsimuse lahendamine.
3.Ei saanud töökava, see oli väike üllatus.
4.Info ja teadvustamine väljaspoole EPÜ-d, pressiinfo.
5.Läbipaistev raamatupidamine.

Vello Voltein:Info Väägvere konkursi kohta. Sel aastal 46 üksikesinejat, žürii 5 - liikmeline.

Aigar Kostabi kiidab õhkkonda, mis siin seekord valitses. Näha on juhatuse eriti V. Rüütelmaa tööd ja konkreetseid mõtteid. Kas ei peaks toetama noori puhkpilliheliloojaid? Kas EPÜ juhatus toetab ja soovitab Kultuurkapitalilt raha taotlemist pillide ostuks?

Mati Põdra küsib miks ta peab osa võtma Eesti konkurssidest, kui tal on rahvusvaheliselt aktsepteeritav tunnistus.

A.Avarand VOP-i tegevusest ja juubeliaastast.

A. Ots küsib VOP-i kunstilise taseme kohta ja kes vastutab selle eest.







Kohal 36 dirigenti
koosolek lõppes kell 15.00




protokollis Reet Brauer.
 







