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Rahula leidmiseks kolm minutit

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 … 

K. E.
 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 lavata-
gustest 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 liiku-
miseks kolm, koori rivistamine võtab 
kauem aega kui ühe pianisti tulek ja 
üks lugu kestab kolm 

 „-TSSSST, vaikselt siin, lava on 
kohe kõrval! Ei räägi!” kõrgub suur 
poiss keskkoolist ähvardavalt mudi-
laste  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 väike-
sest 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 – B-
mudilaskoor esimene rida valmis 
kaks – aitäh.”

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 kontsert-
meister lavale.

 Mitu tundi varem on nad saabunud kontser-
dipaika. 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 

„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”

• 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.

üks noormees kontserdi korraldaja 
juurde: „Kell on 18:01, esinejad on 
valmis, palun luba alustada!”

 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 jaama-
dele B-mudilaskoori juures – hoia – 
hoia – läks, läks, läks – aitäh.” 
Poistekoor rivistub, Rahula leidmiseks 
on aega kolm minutit.
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Kommentaarid
Mudilaskooride esituses on sel aastal väga lapse-
meelsed ning siirad laulud. Muusikaklasside mudilas-
koor astub ülesse kolmeosalise tsükliga rahvalaulu-
dest  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.

Õp. Maasikul, kes on kooli kevad-
kontsertidega tegev juba üle 20 
aasta, on hea meel seekordse 
asukoha üle: taaskord toimub 
kontsert Estonia Kontserdisaalis. 
Talle on just see lava kõige harju-
muspärasem ja südamelähe-
dasem. 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 kevadkontserdi-
traditsioonist hea mälestus kogu 
eluks.
Mare Maasik kutsub kindlasti 
kõiki kontserdile selle särasilm-
seid, nii suuri kui väikeseid esine-
jaid nautima. Sealhulgas ka 
õpetajaid, kes oma ainetunde 
suure juubelipeo jaoks ohverda-
vad.

Kooli huvijuht Maarika Paun räägib:
„Kevadkontserdi puhul on kõige huvita-
vam teema väljamõtlemine. See aasta sai 
välja pakutud, et igast kümnendist võiks 
midagi erilist välja tuua, teha läbilõige 
eelnenud kontsertidest. Tänavuse kont-
serdi puhul tuleks kindlasti välja tuua ka 
suur, 60 lauljaga vilistlastest lastevane-
mate koor. Kontsert kestab 2x60 minutit, 
aga numbreid oleks leidnud topelt, tuli 
teha range valik. Esinemisvõimalust käidi 

Õp. Mägi arvab, et selleaastase kontserdi 
ülesehitus on uhke ning ajastutesse jaga-
mise  ideel võib menu olla, sest see on 
juubelikontsert, mis meenutab eelnenut ja 
lubab publikule väikest tagasivaadet.  
Niiviisi on ka vilistlastel, kes kontserti nau-
tima 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 või-
malust seda nautida ega hinnata. Kadri 
Mägi jaoks saabub terviklik pilt kontserdist 
siis, kui ta saab kuulda vanemate muljeid. 
Oma tervikliku pilgu puudumisest hooli-
mata imetleb ta neid inimesi, kes on 

Kui küsisime Leelo Miileni meenu-
tusi eelnevatest kontsertidest, siis 
ühtis tema vastus teiste muusi-
kaõpetajate omadega. Neil ei ole 
võimalik näha kontserdi tervikpilti. 
Ometi tõi ta välja ühe, mis talle 
kõige eredamalt meenus. Selleks 
oli retrokontsert, mis samuti erine-
vaid 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 aastaküm-
netest. Ta tõi välja kontserdi erilise 
lõpu, kus vilistlased, lapsevane-
mad ja õpilased ühendavad väed 
ja laulavad ühislaulu. Sellist 
esitust pole kevadkontserdil 
kunagi olnud. Soovituseks publi-
kule ütleb Leelo Miilen, et kaasa 
tuleb võtta hea tuju ning vastupi-
davus.

Muusikaõpetaja Lydia 
Rahula särab 50. Kevad-
kontserdil mitme muusi-
kalise kollektiiviga: 
Tallinna 21. Kooli poiste- 
ja meeskoor, lastekoor 
Vocal Spirit, Tallinna 
Poistekoor ning lisaks 
sellele aitab ta ka solis-
tidel viimast lihvi 
saavutada. 
Selleaastane kontserdi 
ülesehitus on Rahulale 
meelepärane : „ See ei 
sea kindlaid piire ning 
annab vabaduse repertu-
aari valikul“.  Enda 
meelisnumbriks peab ta 
Tulesaba Breaki, mis on 
hoogne ning läheb kokku 
tema energilise karak-
teriga. 

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 täisma-
hus üle Klassikaraadio ja Eesti Päevalehes kajastab 
üritust meie kooli vilistlane Rein Sikk.“

võimelised selle suuremahulise kontserdi 
kokku panema ning üheks tervikuks moo-
dustama.
Tema enda jaoks on kõige meeleolukamad 
esitused just need, mis on talle endale 
südamelähedased ja kuhu ta on rohkem sisse 
elanud. Samuti muudavad kontserdi naudita-
vamaks õpilased, kellega ta on  kokku 
kasvanud ning tänu sellele sujub ka koostöö 
paremini. 
Kontserdikuulajatele soovitab ta  tulla Estoni-
asse positiivse eelhäälestusega. Veidi häiri-
vaks on alati kujunenud see, kui lapsevane-
mad tulevad kuulama ja vaatama vaid oma 
lapsi ning pärast esinemist kontserdilt lahku-
vad. Seepärast soovib Kadri Mägi kuulajatele 
visadust ja kannatust kontsert lõpuni kuulata.

Publikule võib Lydia sõnul põnevat 
vaatemängu pakkuda etteaste, millel 
on ebatavaline liikumine 5/4 taktimõõ-
dus. Meenutades varasemaid kont-
serte, ei oska Lydia enim meeldinud 
konkreetset teemat välja tuua, kuna 
igaühes on olnud midagi erilist. 
Eredamateks  peab ta siiski neid, mis 

Helen Kristi Loo

on toimunud just Esto-
nia Kontserdisaalis. 
Publikul soovitab Lydia 
Rahula olla justkui üks 
suur kõrv ning elada 
kõigile etteastetele 
kõvasti kaasa.

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

Ene Uibo Lydia Rahula Mare Maasik

Maarika Paun

Leelo Miilen

Kadri Mägi

Ene Uibo

Ene Uibo
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