Eesti Puhkpillimuusika Ühingu infoleht
oktoober 2017
Palju õnne!
Kalev Kütaru 60 (22.11.) Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkestri dirigent, Tallinna Noorte
Puhkpilliorkestri dirigent, Eesti Puhkpillimuusika Ühingu kutsekomisjoni esimees.
30. oktoobril esines Eesti Noorte Kontsertorkester Estonia Kontserdisaalis Eesti
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimunud Parlamentidevahelise Euroopa
Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG)
Euroopa rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi rahandus ja
eelarvekomisjonide esimeestele.
Heino Elleri nim Tartu Muusikakool kutsub osalema tasuta täienduskoolitusel
Kuidas saada paremaks puhkpilliorkestri dirigendiks?
3.-4. november, 24.-25. november
Sihtrühm: Puhkpilliorkestri dirigendid kellel puudub erialane tasemeharidus,
muusikakoolide õpetajad või dirigendid vanuses 50+
KOOLITAJAD
Janis Purinš – Läti Muusikaakadeemia puhkpilliorkestri dirigeerimise osakonna
juhataja, mitmete Läti puhkpilliorkestrite dirigent ja festivalide korraldaja, Balti
Noorte Puhkpilliorkestri organiseerija.
Priit Sonn - Elleri Muusikakooli vaskpilliõpetaja, orkestri- ja ansamblijuht, mitme
orkestri dirigent.
TEEMAD:
Motiveerivad töövõtted puhkpilliorkestris
Praktiline töö puhkpilliorkestriga
Repertuaari valik
Registreerumine kuni 1. novembrini.
1.-5. novembrini toimub Tallinnas neljas rahvusvaheline vaskpillifestival Baltic
Nordic Brass Academy, mis seekord on pühendatud Eesti, Läti, Leedu ja Soome 100.
sünnipäevadele. Festivalil osalevad puhkpillimängijad Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiast, Jāzeps Vītolsi nimelisest Läti Muusikaakadeemiast, Leedu
Muusika- ja Teatriakadeemiast ning Helsingi Kunstide Ülikooli Sibeliuse Akadeemiast.
Olete oodatud Baltic Nordic Brass Academy kontsertidele reedel, 3. novembril kell 19
Tallinna Jaani kirikus ning pühapäeval, 5. novembril kell 15 Estonia kontserdisaalis.
Lisainfo www.ema.edu.ee/sundmused/bnba

18.-19. novembril Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP)
õppekogunemine Valgas. VOPi kontsert Valga Kultuurikeskuses 19.11.2017 kell 13.00
koos Liivimaa Noorteorkestriga. Kokkutulekul VOPi juhatuse korralised valimised.
24. novembril kell 17.00 Tallinna Ülikooli peahoone aulas Tallinna Ülikooli
puhkpilliorkestri ja Tallinna Ülikooli muusikaõppe 70. sünnipäeva kontsert.
Külalisena Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester.
Eesti Kaitsevägi kuulutas välja konkursi, leidmaks riigi ja Kaitseväe 100. aastapäevaks
uusi rivimarsse. Võistlusel on oodatud osalema kõik heliloojad. Teose pikkus: kuni 4
minutit. Teose esitamise tähtaeg 15. detsember 2017
11. märtsil 2018 toimub Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir Estonia Kontserdisaalis.
Orkestrid võistlevad A, B, C, D ja E grupis. Oktoobri lõpu seisuga on registreeritud
juba 10 orkestrit (kokku ajakavasse mahub ca 20 orkestrit, sõltuvalt kuhu gruppi on
registreerujaid rohkem).
Eesti Puhkpillimuusika Ühing ootab ettepanekuid 20. novembrini 2017 Eesti
Kooriühingu nominatsioonidele: Aasta puhkpilliorkester, Aasta orkestridirigent,
Aasta noor dirigent, Aasta toetaja, Aasta plaat, Aasta tegu, Aasta koostööpreemia,
Aasta üksmeelepreemia, Aasta puhkpillihelilooja.
Palun lisada põhjendus ca 1000 tähemärki.
Läbi Eesti Puhkpillimuusika Ühingu on võimalik tellida Hollandist noote. Tellimised on
2 korda aastas septembris ja jaanuaris (eraldi saab tellida ka muul ajal, aga siis peab
tellija tasuma kogu postikulu ise, nii tellimise kui saatmise tagasi). Nootide kataloog
on leitav aadressilt: https://www.musidesk.nl/catalogus#/search?
qs=*&wf_bz_orkestkode=Harmonie

Laenutamise hinnaks on 10 eurot ühe loo kohta (partituur+partiid). Saatmiskulud
lähevad kõikide tellijate vahel jagamisele. Tellimisel ei ole piiranguid ja üks orkester
saab tellida täpselt niipalju noote kui soovib. Noote saab laenutada 5. kuuks ja kui ei
tagastatud õigeaegselt, siis iga kuu tuleb tasuda lisaks 12.50+ eraldi saatmiskulud.
Partiid ja partituur tuleb tagastada heas seisukorras ja ilma märkmeteta, iga rikutud
või kaotatud lehe eest tuleb tasuda 10 eurot. Kui noote ei tagastata, siis tuleb need
asendamiskuluga kinni maksta. Iga laenutuse kohta tuleb tasuda 50 eurot
tagatisraha, mis kantakse tagasi kui noodid jõuavad tagasi ühingusse õigeaegselt ja
ilma kahjustusteta. Esimene tellimine on jaanuaris ja oma soovidest paluks teada
anda hiljemalt detsembri lõpuks.

