Eesti Puhkpillimuusika Ühingu infoleht
oktoober 2013

Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkesteri (VOP) õppelaagrid toimuvad:
9.-10. novembril Põlvamaal-Võrus.
Kontserdid 10. novembril kell 14.00 Moostes ja 18.00 Võru Kultuurimajas Kannel.
Dirigendid Bert Langeler, Hando Põldmäe, Ott Kask, Valdo Rüütelmaa ja Heino
Vildo.
2014 VOPi õppelaager 1.-2. veebruaril.
1.-3. novembril Riias Rahvusvaheline Puhkpillimuusika Foorum.
17.-20. novembril osaleb Eesti Noorte Brass Peterburis brassansamblite
konkursil.
EPÜ teenetemärgid
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 10. sünnipäevakontserdil 19. oktoobril 2013
kell 14.00 Estonia Kontserdisaalis tunnustati EPÜ teenetemärkidega 10 kauaaegset
dirigenti, heliloojat ja puhkpillimuusika toetajat. EPÜ teenetemärgid andis üle
juhatuse esimees Harry Illak.
1. Reet Brauer – Kauaaegse tegevuse eest pedagoogina ja puhkpilliorkestri
dirigendina.
2. Ott Kask – Kauaaegse tegevuse eest puhkpilliorkestri dirigendina ja
heliloojana.
3. Aigar Kostabi – Kauaaegse tegevuse eest pedagoogina ja puhkpilliorkestri
dirigendina.
4. Helmut Kostabi - Kauaaegse tegevuse eest orkestrijuhina Võrumaal.
5. Tõnis Kõrvits – Kauaaegse tegevuse eest puhkpillimuusika helilooja ja
arranzeerijana.
6. Vello Loogna – Kauaaegse tegevuse eest puhkpilliorkestri dirigendina.
7. Leho Muldre – Kauaaegse tegevuse eest puhkpilliorkestri dirigendina.
8. Kaido Otsing – Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arendamise ja metsasarve õpetuse
propageerimise eest.
9. Hando Põldmäe – Eesti puhkpillimuusika edendamise eest laulupeo liikumises.
10. Raivo Sersant – Eesti Puhkpillimuusika Ühingu pikaajalise toetamise eest.

26.-27. oktoobril viibib Tallinnas Saksamaalt Eesti kiriku pasunakooride
suurtoetaja Werner Benz. Pühapäeval 27. oktoobril kell 10.00 toimub EELK
Tallinna Jaani Kirikus ühendkirikupasunakoori esinemine. Kontserdi raames
avaldatakse Werner Benzile tunnustust.
Werner Benz (s. 1935) on Saksamaa diakon ja kirikumuusikadirektor, kelle abi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku puhkpillimängijatele on olnud hindamatu! Tema
on käinud korduvalt koos oma professionaalidest sõpradega pidamas seminare meie
kiriku pasunakooridele, tema kaudu on saadud suurel hulgal uusi ja kasutatud
puhkpille, mida KML kaudu on võimalik kogudustele sümboolse tasu eest rentida.
Ta on vahendanud Eestisse noote ja oskusteavet, et EELK-s puhkpillimuusikat
jõudsamalt viljeldaks. Oma 65. sünnipäeva ja pensionilesiirdumise pidustuste
raames annetas ta oma kingituste raha Eestile, et koostada Eesti pasunakooridele
oma koraaliraamat, selle töö käigus sai 2002.a. valmis ka koraaliraamat
organistidele. Tema ettevõtmisel ja kaasabil võimaldas Saksamaa Evangeelne
Pasunateenistus (EPiD) aastatel 2006 – 2008 igal aastal kolmel dirigendil õppida
pasunakoorijuhtide täienduskursustel, tema idee oli, et need eesti
pasunakoorimängijad, kes oskavad mängida otse partituurist, said EpiD-i kulul
osaleda 2008.a. Leipzigis Saksama evangeelsetel pasunapäevadel. (Kahetsusega
tuleb tõdeda, et see suur töö siin meie maal vähe vilja on kandnud, vaid kolm
EELK pasunakoori kannavad edasi Werner Benzi õpetust).
Kahro Kivilo,
Kose Kiriku Pasunakoori dirigent.

Orkestrijuhtide Miniakadeemia
26. oktoober 2013
NB! Õpetamise keeled on eesti ja läti keel. Koolitus on Läti orkestrijuhtidele,
millest saavad osavõtta ka huvilised Eestist.
Ajakava ja teemad:
11.00 - 11.45 loeng (Tonio Tamra). Orkestrite rollist muusikaharidussüsteemi
korrastamisel ja paradigma muutmisel Viljandi Muusikakooli näitel. Võimalikud
arengusuunad Eesti muusikalise huvihariduse valdkonnas.
11.45 - 12.30 loeng (Harry Illak). Erinevate vajalike kompetentside tähtsusest
eduka orkestritöö korraldamisel.
12.45 - 13.45 loeng (Bert Langeler). Noorte muusikute motiveerimine
pilliõpingutes ansamblimängu ja orkestris osalemise kaudu. Valimik praktilisi
näited Viljandi Muusikakooli noorema astme puhkpilliõpilastega.

16.00-17.30 Läti Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri näidisproov

(Viljandi Muusikakooli orkestrimajas, Jakobsoni 16), kõik kursusel osalejad on
oodatud.

18.00 - 19.15 Läti Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri ja
puhkpillikvinteti kontsert (Viljandi Muusikakooli orkestrimajas, Jakobsoni
16), kõik kursusel osalejad on oodatud.

http://www.kultuur.ut.ee/et/orkestrijuhtide-miniakadeemia%20

