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Rahula leidmiseks kolm minutit
K. E.
Järgnev lugu ei kirjelda ühte kindlat
kontserti,
vaid
kevadkontserte
üldiselt.
Suurt lava on ta näinud vaid korra
proovis, aga see-eest on ta olnud
päris kaua aega siin lava taga. Oi,
siin on nii põnev: kitsad koridorid ja
trepid ja nurgatagused ja suur ruum,
kus kõik need teised ka koos olid.
Iga õpetaja laulis oma nurgas oma
laulu lahti. Nüüd on koos teistega
tuldud hanereas ja käest kinni siia ja
sõbra käest peab nüüd küll küsima,
et kas ta ka ikka …

„-TSSSST, vaikselt siin, lava on
kohe kõrval! Ei räägi!” kõrgub suur
poiss keskkoolist ähvardavalt mudilaste esimese rea kohal. „Vastu
seina, palun! Kohe tuleb teine koor
välja! Vastu seina!” ajab mustas
ülikonnas noormees käed laiali ja
hakkab lauljaid seina poole tõrjuma.
Ja tulevadki suured tüdrukud, juba 6.
klassist, õhinal ja elevil, sellest väikesest uksest välja. „Vaikselt, vaikselt,
ŠŠŠŠŠ!” manitseb suur poiss kurja
sisinaga ja tõstab siis raadio suu
juurde. See on niisugune nagu filmis,
väike ja natuke mobiili moodi.
„Number kuus kaheksale – Bmudilaskoor esimene rida valmis
kaks – aitäh.”

Kaks päeva varem kusagil mujal on
tosinajagu noori mehi istunud pika
laua ümber juba mitu tundi. Kõigil on
ees paberilehed ja tühjaks joodud
kohvitassid, seina najal on plaan
kontserdipaiga lavast ja lavatagustest ruumidest. Siin mängitakse
lavatagune liikumine paberi peal läbi,
nagu plaanitaks pangaröövi. Kui
laval on üks laul või tants, siis lava
taga toimub palju: eelmised esinejad
lähevad ära, järgmised on uste
juures valmis, ülejärgmised koridoris
ja ikka nii edasi. Üks ansambel tuleb
kaugelt, neile minuti asemel liikumiseks kolm, koori rivistamine võtab
kauem aega kui ühe pianisti tulek ja
üks lugu kestab kolm

kolmkümmend,
järgmine
ainult
minut
kakskümmend. Et kõik ikka paberitele ära
mahuks, on need täis kirjutatud lühendeid ja
koode, peale vaadates võtab silme eest
kirjuks. Lisaks märkused: siin tõsta klaveri
kaas, seal dirigendile ja koorile lisaks kontsertmeister lavale.
Mitu tundi varem on nad saabunud kontserdipaika. Esinejate ruumid on vaja avada ja üle
vaadata, ustele sildid panna, raadioside
kontrollida, esinejad õigetesse ruumidesse
saata. Ja kui publik saalis istet võtab, siis
esimesed esinejad on juba valmis. Siis astub
üks noormees kontserdi korraldaja
juurde: „Kell on 18:01, esinejad on
valmis, palun luba alustada!”

„Number kaheksa number neljale – teatada tantsijad kaheksa Charlie ruum kaks-üks-null – kordan tantsijad kaheksa Charlie ruum kaks-üks-null –
aitäh”
„Number neli – vastuvõetud – aitäh”

Nüüd on kontsert peal. Kõik läheb
nagu plaanitud, peaaegu. Esinejad
käivad üksteise järel laval ja on kuulda,
kuidas publik plaksutab. Rahulat on
nähtud lahti laulmas. Üks kooririda on
valepidi, selle kitsas ruumis ümber
pööramisega on tükk tegu: lapsed
võtavad käest kinni, üks noormees viib
nad kättpidi ümber teise, kes seisab ja
mängib posti. Kolmkümmend sekundit
veel ühe noodipuldi toomiseks, mille
vajadust unustati varem mainida.
Peakoridorist aetakse ära viis jooksvat
mudilaskoori noort muusikut – kui
esimesi ära ei aja, siis on neid varsti
nelikümmend ja neid nende õigest
ruumist otsima minnes ei leitaks enam
kedagi. Neli rida Rahula Vocal Spiritit
saadi lavalt ära ja Maasiku lastekoor
saadi lavale ja ummikut suudeti ära
hoida. Rahulat nähti koos oma kooriga.
Ühe tantsija kingad on kadunud. „Jah,
proua, kontsert kestab veel umbes
veerand
tundi,
praegu
laulab
lastekoor.” On teatatud, et järgmine
koor on valmis ja lastekoori tulekuks
seina ääres. Nüüd veel vahepala ja
siis: „Number kaheksa kõikidele jaamadele B-mudilaskoori juures – hoia –
hoia – läks, läks, läks – aitäh.”
Poistekoor rivistub, Rahula leidmiseks
on aega kolm minutit.

• Keskkooli noormehed juhivad lavatagust liikumist alates 1996.a, raadioside abil 1997. a.
• Rühma nimi kontsertidel on inspitsiendigrupp, koolis on neil muidki ülesandeid.
• Lavatagustes kitsastes ruumides on tavaliselt üle 400 esineja.
• Rühma ei ole võimalik ise astuda, sellega liitumiseks esitatakse kutse, millest on ka
võimalik keelduda.
• Rühma suurimaks varaks on organisatsioonikultuur, meeskonnatöö ja range distsipliin.
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Pool sajandit "Estonia" kevadkontserte
Linda Ulla, 21. Kooli muusikaõpetaja aastatel 1968-1991
On äärmiselt tore, et 50 aastat tagasi alustatud
"Estonia" kontserdid elavad veel tänapäevas.
Kuidas kõik algas? Kes olid idee autorid? Kellele?
Milleks?
Aastal 1961 tegi toonane väga tunnustatud muusikaõpetaja
Vilja Toomi kooli direktor Artur Tikile ettepaneku igal aastal
korraldada suur kevadine kontsert "Estonia" kontsertsaalis.
Sellest heast mõttest haarasid kinni nii direktor ise kui ka
võõrkeelte õppealajuhataja Linda Õun, muusikaõpetaja
Uuno Taremaa ja võimlemisõpetaja Asta Mölder.
Õpetaja Toomi mõte oli see, et kontserdid toimuksid
vaid meie esinduslaval "Estonias" ja sellest saaksid osa
võtta meie oma kooli õpilased, kes õppisid kooli
isetegevusringides või muusikaklassis mõnda instrumenti.
Vilja Toomi pani "Estonia" lavale esinema kõik
algklasside õpilased. Need, kes viisi ei pidanud, mängisid
saateorkestris mõnda pilli.
Mul on hästi meeles kooli 10. kevadkontsert 1970.
aastal, kus fanfaarihelide saatel "Tulge, tulge laulma?" tulid
esmalt lavale Vilja Toomi kõige pisemad - sadakond I-II
klasside mudilast ning seejärel III-IV klasside koorid,
ühtekokku neljas eri koosseisus. Vilja Toomi korraldas
vaatajatele-kuulajatele omalaadse väikese laulupeo.
Seejärel esinesid tema paljud väikesed laulusolistid ja II-III
klasside ansamblid.
Kui mõttekas on selline aruandlusloetelu?! Selline
esinemisvõimalus lõi vundamendi kõigele järgnevale: lapsed
harjusid esindusliku esinemisvõimalusega ja "Estonia" lavale
pääsemine muutus auasjaks. Küllap on just selles võti, miks
ka 50 aastat hiljem siin olemist naudime. Koorilauljatest
kasvasid
välja
ansamblid,
solistid,
pillimängijad,
rahvatantsijad, võimlejad, sõnakunstnikud - igal aastal
midagi uut!

1976. aastast – 5 aastat esinesime "Estonias" järgmise
tütarlasteansambliga "VIVO". Selle ansambli moodustasid jälle ühe
inglise keele süvaõppega klassi 7 tütarlast: Anu Aasmäe (Korsar),
Anu Ambos, Marju Pottisep, Juta Erisalu, Merle Elbre (Lehtla),
Mari Kannusaar ja Meeli Einart (Piirsoo). Ka "VIVO" repertuaaris oli
väga palju erinevaid laule. Laulsime isegi "Marseljeesi" prantsuse
keeles. Erilisel kohal olid aga muusikalid, nagu Rodgersi "Oklahoma",
Shermani "Mary Poppins" ja Bernsteini "West Side Story." Viimase
kohta öeldi peale 1979. aastal toimunud kontserti, mis oli pühendatud
rahvusvahelisele lasteaastale, ajaleheartiklis nii: "Hea laul oli
ühendatud mõtestatud, väljendusliku liikumisega."
Samal aastal sündis kõrvuti tütarlasteansamblitega esimene
meesansambel koosseisus: Ivar Murel, Enn Pajupuu, Eerik Olle,
Aaro Saks, Toomas Vainola, Roman Heiman, Toomas Üksti.
Nende esituses oli väga menukas laul "Estonias" Hermani "Hello,
Dolly!", mis tuli lausa kordamisele.

Vilja Toomi viimane
kontsert 1975. aastal

Ansambel “VIVO” 1975. aasta novebris

Vilepillide orkester õp.
Vilja Toomi juhendusel

Direktor Artur Tiki tänamas 1975. a

Meie praeguses ajas võiks tegelikult arutleda
sellegi üle, kuidas õnnestus esitada seda, mis
hingelähedane? Ei olnud kahjuks sellist vabadust
repertuaarivalikul kui praegu. Mõned näited: selleks,
et saada luba inglise keeles laulda, pidime tingimata
vastukaaluks laulma ka vene keeles. Nii me
ansambliga "DO-RE-MI" tegimegi: laulsime vene
rahvalaulu "Mööda Volgat" ja alles siis oli võimalik
laulda
omavalmistatud
kostüümides
ning
liikumisega inglisekeelset popurriid muusikalist
"Minu veetlev leedi."
Siinkohal soovitaksin väga Sinul, tänapäeva
Eesti Vabariigis sündinul, lugeda kontserdikavu,
mille tiitellehtedelt leiad pühendustekste. Millest
need kõnelevad? Ideoloogiast. Nii oli aastal 1970
kümnes "Estonia" kontsert pühendatud V. I. Lenini
100. sünniaastapäevale. Iga teine etteaste oli
seotud ainult selle sündmusega! Kavad on välja
pandud Teile vaatamiseks. Näiteks võrrelge 1975.
ja 1995. aastate kontsertide kavu. Märkate ju olulist
sisulist erinevust!
Kuid ajastu pitser ei suutnud õnneks varju
jätta neid, kelles oli tõeline loominguline anne.
Tahaksin tänutundega meenutada esmalt neid, kes
oma pikaajalise muusikalise tegevusega meie kooli
mainet kõrgel hoidsid.

Alustaksin tütarlaste ansamblist "DO-RE-MI". See oli minu esimene ja kõige
pikaajalisem tütarlasteansambel. Alustasime 1968. aastal kuuekesi: Heigi Merila, Kaie
Ojasoo (Hommuk), Ilona Tšižikova, Maren Hödrejärv (Ülevain), Merle Mändmaa
(Klandorf), Marika Kostjanaja (Liiv), lauldes neljahäälseid laule.
Selle ansambliga esinesime 7 aastat. Lisaks arvukatele koolikontsertidele käisime ühel
aastal igal pühapäevahommikul Eesti Televisioonis koolide võistlussaate avalaulu laulmas.
Kõik toimus "laivis” ja see andis meile väga hea esinemispraktika. Ühed meeldejäävamad olid
sõidud toonaste Nõukogude Liidu koosseisu kuuluvate liiduvabariikide 21. koolide
sõprusfestivalidele Alma-Atasse ja Tbilisi. Ansambli repertuaar oli nii suur ja mitmekesine, et
andsime iseseisvaid kontserte. See oli omas ajas juba suureks saavutuseks.
Meie kevadkontserte "Estonias" lindistas alati Eesti Raadio lastesaadete toimetus ning
1974. aastal oli reporteriks Helve Võsamäe. Ta oli väga üllatunud, et üks kooliansambel ka
pärast lõpetamist esineb edukalt "Estonias" ja soovis teha "DO-RE-MI"-ga raadiosaate. See oli
ansambli "elulugu", kus vaheldusid intervjuud 14 lauluga. Saate tarvis käisime Raadiomajas
laule lindistamas. Tol ajal laulsime kõik 14 laulu järjest linti, ei olnud taktide kaupa
monteerimist, nagu tänapäeval. Laule oli nii saatega kui ka a cappella: eesti, inglise, ladina,
tšehhi ja gruusia keeles. Saade sai tore ja meil on tänu "Estonia" kontserdile nüüd ilus
mälestus CD näol.

“Pesapuu on me kool” - esimest korda lõpuaktusel 1985. a.
juunis

21. koolide festivalil 1983. aasta novembris, 10B
poiste ansambel
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1980. aastal loodud järgmise meesansambli hitiks kujunesid
Valgevene rahvalaul "Nagu selge allikas", R. Valgre "Muinaslugu
muusikas" ja Youmansi "Tea for two". Ansamblisse kuulus 6
noormeest: Tarmo Pley, Peep Sadrak, Priit Ruben, Peep
Reismann, Toomas Saarnak ja Indrek Tarand.
1983. aastal loodud meesansambli moodustasid taas ühe Bklassi 7 noormeest: Toomas Tamsar, Viktor Mahhov, Priit
Kogermann, Eerik-Niiles Kross, Andres Kahn, Sten Lukas ja
Mart Siimer. Ka selle ansambliga oli palju esinemisi. Kord pidime
osa võtma kooliteemaliste laulude konkursist. Sobivat laulu ma ei
leidnud ning palusin ansambli liikme Erik Krossi emal, kirjanik Ellen
Niidul, meile konkursiks laul kirjutada. Ta oli lahkelt nõus ja andis
teksti viisistamiseks Veljo Tormisele (meie endisele õpilasele). Nii
valmiski 1984. aastal meie koolile pühendatud laul "Pesapuu on me
kool". Seda esitasime kõigepealt konkursil, siis kevadisel "Estonia"
kontserdil ning on tore, et see laul on oluline meie koolile ka tänases
päevas.
1987. aastal sündis kooli esimene kammerkoor, kes laulis
tänaseni armastatuks Mart Siimeri laulu "Homme."
15. kontsert 1975. aastal tõi esimest korda lavale kooli
naiskoori. Sellest aastast alates osalesime ainsa kooli naiskoorina ka
kõikidel laulupidudel.

Kammerkoor, kes laulis esimesena Mart Siimeri “Homme”, laulmas
viimase kella aktusel 1987. aastal.

Meesansambel 1987. aastal

Duett Marju Pottisep ja Anu
Aasmäe 1975. aastal

Kammerkoor enne esinemist Estonias
kooli 105. juubelil 4. oktoober 2008

“Pesapuu” laulmine V.
Tormise 75. juubelil
28.09.2005

Tormise juubeli tähistamine

"Poleks kunagi uskunud, et oma kooli lauluõpetaja rahvarõivas nii armas ja
kodune võib olla. Kui teeservast kostis veerandsajandat korda: "Tervitus 21.
keskkooli lauluneidudele ja nende toredale koorijuhile Linda Ullale!" segunes kerge
uhkustundega omamoodi hellustki. Ikkagi oma kool ja niipalju sõpru-tuttavaid, kes
kõik kasvõi naeratusega meeles pidasid... Kõige ilusamad sõnad sellelt peotänavalt
ei unune aga vist suure suve saginaski: "Elagu Raua ööbikud!" Margit SuttKilumets, "Noorte Hääl", 6. juuli 1982
1987. aasta "Nõukogude Õpetaja" kirjutab 27. "Estonia" kontserdist:
"Nõudliku
esitasid mudilas-laste-poiste-nais-kammer- ja üllatusena keskkoolide
ainus meeskoor, keda RAM kui pisivenda telegrammiga tervitas." Sündinud oli kooli
meeskoor Tõnu Kuljuse juhatamisel.
Jätkates Vilja Toomi alustatud põhimõtet, et kõik on lauluvõimelised, suutsime
ikka lavalaudadele tuua suuri koore (lauljaid tavaliselt neis 90-100).
Kooride suurus ei varjutanud soliste.
Meenutan, et ansamblis "DO-RE-MI" võrsusid praeguseks professionaalsed
muusikud-lauljad: Maren Ülevain (Hödrejärv) ja Kaie Hommuk (Ojasoo).
I klassi solistist Mart Siimerist kasvas 8. klassiks arvestatav kontsertpianist,
kes esines väga nõudliku repertuaariga. Heaks lauljaks jäi ta ka kogu keskkooli
vältel, millele lisandus veel heliloomingu viljelemine. Tema laulu "Homme" oled ehk
Sinagi laulupeol laulnud? 1995. aastast, 45. kontserdist algavad kõik meie
kontserdid "Estonias" Mart Siimeri lauluga "Teretus", mille sõnad kirjutas Ellen Niit
just "Estonia" kontsertide tarbeks 1971. aastal.
13. kontsert 1973. aastal oli pühendatud kooli 70. juubelile. Sellel kontserdil
esines 3. klassi õpilane Paavo Järvi esmakordselt solistina ksülofonil. Võib öelda, et
Paavo Järvi muuikutee sai alguse meie koolist. Ta oli virtuoosne ksülofonimängija ja
minul oli õnn olla tema kontsertmeister. 6 aastat esines Paavo väga nõudlike
paladega, mis näitasid tõelist meisterlikkust. Paavo ise ütleb praegu, olles
ülemaailmselt väga tunnustatud dirigent, et ta loeb oma esimesteks olulisteks
esinemisteks just kooliaegseid "Estonia" kontserte, mis tal siiani meeles.
"Estonia" lavalt on tuult tiibadesse saanud veel paljud muusikud, nagu Ene
Üleoja, Merike Toro, Katrin Karisma, Tiiu Levald, Evelin Samuel, Hedvig
Hanson, Aile Assonyi, Maarja-Liis Ilus, Jaak Sooäär, Arvo Volmer, Mart Laas ja
paljud-paljud teised.

Päris asjakohane oleks küsida, mis neid kollektiive ja üksikesinejaid
stimuleeris aasta-aasta järel ikka kooli esindama? Vastus on lühike: koolipoolne
äärmiselt positiivne ja igakülgne toetus. See polnud materiaalne, vaid just moraalne
ja emotsionaalne. Nad olid kooli vaimne eliit. Neid hinnati, mõisteti, aidati.
Ma olen siiralt rõõmus, et meie kooli "Estonia" 50. juubelikontserdist võtavad
osa ka vilistlasansamblid "VIIVO" (lõpetas 1980) ja "DO-RE-MI" (lõpetas 1973).
Kuna mõlemate ansamblite repertuaaris olid popurriid erinevatest muusikalidest,
valisime seekordseks esitamiseks Rodgersi "Olkahoma." Minu telefonikutsele
lauluproovi tulla vastas üks "VIIVO" laulja: "Õpetaja Ulla, olen 30 aastat seda
telefonikõnet Teilt oodanud, tulen rõõmuga!"
Uskumatu, aga samasugune reageering oli vilistlaskoori liikmetelt - sestap
laulamegi 50. kontserdil jälle suure kooriga. Ja seegi on uskumatu, et lauljate
ridades on 2 meest - Peeter Jägel, kes lõpetas kooli 1961. aastal, ja Tõnu Elme,
aasta hiljem lõpetanu - kes mõlemad laulsid kõige esimesel kooli kontserdil 1961.
aastal!! Nemad on kutset laulma tulla oodanud seega 50 aastat. Laulame siis kogu
südamest!

A-klassi õpilane Paavo Järvi
ksülofonil 1975. aastal,

105. juubelil 1987. aasta vilistlaste
kammerkoor esinemas Mart Siimeri
lauluga”Homme”

XXIV üldlaulupeol Tallinnas Linda Ulla
koos dirigent Paavo Järvi ja tema tütre
Leaga
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Ene Uibo
Mudilaskooride esituses on sel aastal väga lapsemeelsed ning siirad laulud. Muusikaklasside mudilaskoor astub ülesse kolmeosalise tsükliga rahvalauludest , mis on nende jaoks keerukas, kuid samas põnev
ettevõtmine. Õpetaja Ene Uibo arvab, et selleaastase
kevadkontserdi teema on väga hea, võtmaks kokku
kõiki 50 toimunud kontserti. „Kevadkontsertide juures
on väga hämmastav, kui kõrge on esinejate tase,”
mõtiskleb Uibo.
Hea kontserdikuulaja on selline, kes tuleb kontserdile
heade ootustega. Tema arvates on publik alati väga
hea: vanemad tulevad kaasa elama oma lastele ning
õpetajad enda õpilastele.

Lydia Rahula
Lydia
Muusikaõpetaja
Rahula särab 50. Kevadkontserdil mitme muusikalise
kollektiiviga:
Tallinna 21. Kooli poisteja meeskoor, lastekoor
Vocal Spirit, Tallinna
Poistekoor ning lisaks
sellele aitab ta ka solistidel
viimast
lihvi
saavutada.
Selleaastane kontserdi
ülesehitus on Rahulale
meelepärane : „ See ei
sea kindlaid piire ning
annab vabaduse repertuaari valikul“.
Enda
meelisnumbriks peab ta
Tulesaba Breaki, mis on
hoogne ning läheb kokku
tema energilise karakteriga.

Maarika Paun
Kooli huvijuht Maarika Paun räägib:
„Kevadkontserdi puhul on kõige huvitavam teema väljamõtlemine. See aasta sai
välja pakutud, et igast kümnendist võiks
midagi erilist välja tuua, teha läbilõige
eelnenud kontsertidest. Tänavuse kontserdi puhul tuleks kindlasti välja tuua ka
suur, 60 lauljaga vilistlastest lastevanemate koor. Kontsert kestab 2x60 minutit,
aga numbreid oleks leidnud topelt, tuli
teha range valik. Esinemisvõimalust käidi
juba ammu enne korraldama hakkamist anumas.
Ise olen seotud olnud 24 kontserdiga, kõige huvitavam
oli minu jaoks „21 Maailmakuulsat teadlast“. Oli huvitav
kolleegidega katsetada ja proovida neid kajastada ja
edasi anda läbi muusika. Korraldamist on hõlbustanud
ühes suunas mõtlev suur õpetajate seltskond koos
inspitsiendigrupiga. Rõhutada tuleks ka koostööd heli- ja
valgustehnikutega. Tänavuse kontserdi kannab täismahus üle Klassikaraadio ja Eesti Päevalehes kajastab
üritust meie kooli vilistlane Rein Sikk.“

Toimetuse koosseis:
Peatoimetaja: Aksel Lõbu
Kujundajad: Tuule Kivihall ja
Andrea Tamm
Toimetus: Kadi Hainas, Alan
Paas, Lisete Velt, Kadi Viigi,
Karoliina Kull
lennuk@21k.ee

Ene Uibo

Kadri Mägi
Õp. Mägi arvab, et selleaastase kontserdi
ülesehitus on uhke ning ajastutesse jagamise ideel võib menu olla, sest see on
juubelikontsert, mis meenutab eelnenut ja
lubab publikule väikest tagasivaadet.
Niiviisi on ka vilistlastel, kes kontserti nautima on tulnud, mõnus äratundmisrõõm.
Kõige meeldejäävamat kontserti läbi
aegade ei osanud Kadri Mägi kahjuks
nimetada. Põhjenduseks tõi ta selle, et
muusikaõpetajad ning korraldajad on ise
kontserdis nii sees, et neil ei olegi võimalust seda nautida ega hinnata. Kadri
Mägi jaoks saabub terviklik pilt kontserdist
siis, kui ta saab kuulda vanemate muljeid.
Oma tervikliku pilgu puudumisest hoolimata imetleb ta neid inimesi, kes on

50. kontsert 2010 „Rõõm muusikast”
49. kontsert 2009 „21 maailmakuulsat heliloojat”
48. kontsert 2008 „Lapsed muinasjutus”
47. kontsert 2007 „21 maailmakuulsat teadlast”
46. kontsert 2006 „Ajastu kunstis ja
muusikas”
45. kontsert 2005 „Ammustest
aegadest muusasid teenides”
44. kontsert 2004 „Läbi Euroopa”

Publikule võib Lydia sõnul põnevat
vaatemängu pakkuda etteaste, millel
on ebatavaline liikumine 5/4 taktimõõdus. Meenutades varasemaid kontserte, ei oska Lydia enim meeldinud
konkreetset teemat välja tuua, kuna
igaühes on olnud midagi erilist.
Eredamateks peab ta siiski neid, mis
on toimunud just Estonia
Kontserdisaalis.
Publikul soovitab Lydia
Rahula olla justkui üks
suur kõrv ning elada
kõigile
etteastetele
kõvasti kaasa.

Helen Kristi Loo

võimelised selle suuremahulise kontserdi
kokku panema ning üheks tervikuks moodustama.
Tema enda jaoks on kõige meeleolukamad
esitused just need, mis on talle endale
südamelähedased ja kuhu ta on rohkem sisse
elanud. Samuti muudavad kontserdi nauditavamaks õpilased, kellega ta on
kokku
kasvanud ning tänu sellele sujub ka koostöö
paremini.
Kontserdikuulajatele soovitab ta tulla Estoniasse positiivse eelhäälestusega. Veidi häirivaks on alati kujunenud see, kui lapsevanemad tulevad kuulama ja vaatama vaid oma
lapsi ning pärast esinemist kontserdilt lahkuvad. Seepärast soovib Kadri Mägi kuulajatele
visadust ja kannatust kontsert lõpuni kuulata.

Mare Maasik
Õp. Maasikul, kes on kooli kevadkontsertidega tegev juba üle 20
aasta, on hea meel seekordse
asukoha üle: taaskord toimub
kontsert Estonia Kontserdisaalis.
Talle on just see lava kõige harjumuspärasem ja südamelähedasem. Mare Maasik, nagu
teisedki koorijuhatajad, on kurb,
et ise kontserti nautida ei saa.
See tuleb sellest, et terviklikku
pilti nii lava ees kui taga vägesid
ja lauljaid juhatades ei näe. Ometi
usub ta, et lastele saab meie kooli
toredast
kevadkontserditraditsioonist hea mälestus kogu
eluks.
Mare Maasik kutsub kindlasti
kõiki kontserdile selle särasilmseid, nii suuri kui väikeseid esinejaid nautima. Sealhulgas ka
õpetajaid, kes oma ainetunde
suure juubelipeo jaoks ohverdavad.

Leelo Miilen
Kui küsisime Leelo Miileni meenutusi eelnevatest kontsertidest, siis
ühtis tema vastus teiste muusikaõpetajate omadega. Neil ei ole
võimalik näha kontserdi tervikpilti.
Ometi tõi ta välja ühe, mis talle
kõige eredamalt meenus. Selleks
oli retrokontsert, mis samuti erinevaid ajastuid kajastas. Näiteks
Nõukogude Liidu aegseid laule,
mida ilmestasid laval püramiide
tegevad poisid.
Selleaastasesse ülesehitusesse
suhtub ta väga positiivselt, et
tehakse juubelikontserdi puhul
läbilõige eelnevatest aastakümnetest. Ta tõi välja kontserdi erilise
lõpu, kus vilistlased, lapsevanemad ja õpilased ühendavad väed
ja laulavad ühislaulu. Sellist
esitust
pole
kevadkontserdil
kunagi olnud. Soovituseks publikule ütleb Leelo Miilen, et kaasa
tuleb võtta hea tuju ning vastupidavus.

