
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse protokoll 27. mail 2015 kell 9.30 Põltsamaal.

Kohal: Harry Illak, Andres Avarand, Bert Langeler, Riho Sild, Peeter Änilane ja Valdo Rüütelmaa
Puudus: Kaido Kivi

1. Silver Brassi avaldus liikmelisuse peatamise kohta Eesti Puhkpillimuusika Ühingus.
Otsus: Peatada Silver Brassi Eesti Puhkpillimuusika Ühingu liikmelisus.

2. Arenguprogramm
H. Illak: Peab olema suur kasusaajate hulk.
R. Sild: Mõju peab olema Eesti sisene.
H. Illak: Laulupeo vahelistel aegadel kuidas kasulikult
Ettepanek korraldada puhkpilliorkestrite ja kooride ühiskonkurss. Üles astuvad koor ja orkester korraga
ühisteosega. Lõppvoorus igast maakonnast 1 koor ja 1 orkester. Eesmärgiks leida ühisteos sarnane 
Raimond Kulli Kodumaale. Kaasatavad maakondade ekspertgrupid, rahvakultuuri ja helikunsti 
sihtkapital. Tuleks tellida signatuur, mida saab kasutada ka reklaamiks. Saab kasutada kooriühingu 
mentorprogrammi rahasid.
A. Avarand: Seekord ei pea olema kaasrahastust, mis ei ole kohustuslik.
See on väga suur ettevõtmine ja väga hea idee. Kes seda hakkab juhtima?
H. Illak: Selleks on projektirahad. Mul on eelkokkulepe olemas projektikirjutajaga.
P. Änilane: Tendents on selles, et koorid jäävad väiksemaks ja soovivad viimasel ajal rohkem koostööd 
teha orkestritega.
V. Rüütelmaa: Kas toimub ikkagi 2017. aasta orkestrite konkurss eraldi?
H. Illak: Võime ikkagi mõlemad konkursid korraldada. Konkursi korraldada kasvõi algajatele.
A. Avarand: Küsida võiks rohkem kui 50% ja omaosalust vähendada?
Võiks olla selline projekt, mis viiks kokku dirigendid ja koolijuhid.
Võiks hakata välja andma puhkpillimuusika kuukirja?
H. Illak: Kaks aastat olen ma rääkinud, et EPÜ kodulehel on võimalik kõiki orkestreid reklaamida.
A. Avarand: Eesti puhkpilliorkestritest raamat välja anda.
H. Illak: Kõigepealt anda välja elektrooniline teatmeteos. 
A. Avarand: Ettepanek noortekoorid ja noorteorkestrid.
H. Illak: Mina ei sooviks liigitada noorte ja vanade orkestriteks. 
P. Änilane: Mul on probleem, kust saada orkestrisse täiskasvanuid. Noori koolis ikka on aga 
täiskasvanuid ei ole.
H. Illak: Võibolla tellida näiteks Pärt Uusbergilt, Rene Eesperelt või mõnelt teiselt heliloojalt uudisteos 
kooridele ja orkestritele. Peaks olema uudisteos, mis saaks sama tuntuks nagu Kulli Kodumaa.
P. Änilane: Kindlasti ei tohiks olla liiga raske, võibolla Grade 3.
H. Illak: Kas Valdo saab rääkida Rene Eesperega, et kas ta tuleks nende projektidega kaasa.
Otsus: Arenguprogrammi projektiga tuleb edasi töötada.

3. Nordic projekt. Põhjamaade projekt.
H. Illak: Kuidas turundada puhkpilliüritusi? Lõpptulemuse võiks välja anda raamatuna. Olen rääkinud 
tudengiga, kes hakkaks kirjutama projekti. 
Väljundina korraldama rahvusvahelise puhkpillipäeva ning peaks välja andma õpiku.
A. Avarand: Igal maal on oma puhkpillimuusika katusorganisatsioon, millega võiks suhelda.
H. Illak: Meie üritused on rohkem iseendale. See on probleem. Rahvusvaheline projekt peaks olema ja 
sellest peaks midagi järgi jääma.



B. Langeler: Projektide tegemine on väga hea ja tuleb teha lobitööd.
H. Illak: Kas me leiaksime kolm partnerit põhjamaadest? Peaks leidma partnerid, keda siia kutsuda ja 
nõu pidama. Peab ära seletama, mis selle projektiga paremaks muutub. Kuidas muuta vadkonda 
atraktiivsemaks.
B. Langeler: Partner peaks olema organisatsioon, mitte isik. Teeme noorteorkestrite arendusprojekti.
Balti ja Põhjamaade konverentsi korraldamine.
A. Avarand: Projektis võiks olla ka repertuaari tellimine.
H. Illak: Kas Bert Langeleri võiksin kokku viia Anna Liisa Zirkeliga? Bert võiks välja pakkuda 
koostööpartnerid.
B. Langeler: Aega on vähe ja oleks ettevalmistamiseks rohkem aega vaja.
A. Avarand: Kuidas siis seda käivitada? Kaasata Triin Viljus.
H. Illak: Kaasata võiks Hando Põldmäe ja Ott Kask.

Otsus: Kokku tuleb kutsuda töörühm, mis hakkab tegelema arendusprogrammiga. Tuleb luua 
visioon. 

4. Rahvusvahelise noorteorkestri komplekteerimine ja tegevus.
B. Langeler: Rahvusvahelise noorteorkestri komplekteerimine ja osavõtt Eesti poolt. 
H. Illak: Iga osavõtja peab maksma 8888.- eurot osavõtutasu?
B. Langeler: Seda peab täpsustama, mis selle raha sisse on arvutatud.
Otsus: Peab täpsustama seda projekti ja rahastamist.  

   


