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IV Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide Konkurss
Konkurss toimub 8.-11. septembril 2014 Tallinnas. Eesti Noorte
Puhkpilliorkestrijuhtide Konkursist võtab osa 9 noort muusikut, kelle vanus
konkursi alguseks ei ületa 35 eluaastat.
Konkursi läbiviimine:
I voor
Esmaspäeval 8. septembril kell 15.00 EMTAs
Töö brass-ansambliga 15 minutit
Kohustuslik pala – F. Mendelssohn, arr. J. Smith “War March of the Priests”
II voor
Teisipäeval 9. septembril kell 15.00 EMTAs
Töö puupilliansambliga 15 minutit
Kohustuslik pala - W.A Mozart – Serenaad Nr.10
III voor
Neljapäeval 11. septembril kell 18.00 kontsert EMTA Kammersaalis.
Kahe orkestriteose ettekanne avalikul kontserdil. Finalistid juhatavad Politsei
ja Piirivalveorkestrit.
Konkurssi hindab 5-liikmeline žürii, mille esimees on maestro Eri Klas.
Konkurssi korraldavad:
Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
koostöös Politsei- ja Piirivalveorkestriga.

20.-21. septembril 2014 Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP)
õppelaager Tallinnas.

(CISM-International Confederation of Music Societies)aastakonverents Viljandis.
3.-5.oktoobril 2014 aastal korraldab Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Rahvusvahelise Muusikakoosseisude Ühingu (CISM - International Confederation of
Music Societies) aastakonverentsi Viljandis.
Eesti Puhkpillimuusika Ühing on üleeuroopalise puhkpillimuusikaga tegelevate
organisatsioonide ja ühenduste katusorganisatsiooni CISM-i (Confederation
Internationale des Societes Musicales) liige alates 2007. aastast. CISM on
UNESCO liige, asutatud aastal 1940 ning ühendab endas umbes 22 000 koosseisu 22
riigist, eesmärgiga toetada kollektiivse musitseerimise võimalusi, teoste vaba

liikumist ja haridust.
Aastakonverentsil võõrustajate ettekannete ja kultuuriprogrammi kaudu on meie
delegatsioonil Viljandis suurepärane võimalus tutvustada Euroopas puhkpillimuusika valdkonnas suurt autoriteeti omavatele isikutele Eesti
puhkpillimuusikat, meie tegutsevaid autoreid ja arranžeerijaid, siinseid
valdkonda puudutavaid õppimise ja ka õpetamise võimalusi.
CISM-i aastakonverentsi Viljandis toimumine loob eeldused nii Viljandis kui üle
Eestiliselt puhkpilli valdkonnas tegelevatele inimestele otseliitumiseks
puhkpillimuusika alaste rahvusvaheliste võrgustikega.
Konverentsi esimesel päeval toimub delegaatide pidulik vastuvõtt Olustvere
mõisas.
CISM-i 2014 raames toimuval galakontserdil 4. oktoobril esinevad Vabariiklik
Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP), Politsei- ja Piirivalveorkester ning
Eesti Noorte Puhkpilliorkester.

In memoriam Jüri Takjas (14.02.1964 – 21.08.2014)
Eesti Puhkpillimuusika Ühing leinab pikaaegset juhatuse liiget, teenekat
orkestridirigenti ja saksofoniõpetajat Jüri Takjast
Jüri Takjas sündis 14.02.1964. aastal Rakvere linnas. Keskahariduse omandamise
kõrval Rakvere 1. Keskkoolis õppis ta Rakvere Lastemuusikakooli akordioni (õp.
Väino Steinberg ja Heiki Patune) ning lisapillidena klarnetit ja saksofoni (õp.
Tiit Tammar). Jüri Takjase õpingud muusikaalal jätkusid G.Otsa nim. Tallinna
Muusikakoolis saksofoni erialal (õp. Hendrik Nagla) ja seejärel Eesti
Muusikaakdeemias (õp. Olavi Kasemaa).22 aastat tagasi võttis Jüri Takjas enda
juhendada tänaseks kõrgele tasemele tõusnud Rakvere Linnaorkestri. Tema oskused
ja orkestrijuhiks olemise võime leidis lisaks rakendust 15 aasta jooksul Uhtna
Pasunakooris ja mitmetes projektikorras toimunud ettevõtmistes. Tema head
orkestrite võimaluste tundmist jäävad kinnitama arvukad seaded, mida Jüri tegi
nii oma orkestritele kui ka tellimusel näiteks Virumaa Kammerorkestrile.
23 aasta jooksul oli Jüri Takjas heaks kolleegiks Vabariikliku Orkestrijuhtide
Puhkpilliorkestris VOP. Saksofonirühma kontsertmeistrina oli ta eeskujuks
paljudele orkestrijuhtidele. Talle omane nõudlikus esitatava kõlapilti, täpsus,
jäägitu koostöö tahe ja korrektsus ansamblimängus tegid temast kõigi poolt väga
hinnatud orkestrikaaslase. Tema esitatud saksofonisoolod jäävad
helisalvestustel meenutama Jüri muusikalist pühendumist.
Jüri Takjas oli suurepärane pilliõpetaja, pedagoog. Tulemusliku õpetajatöö
viljana on Rakvere Muusikakoolist ja Kuusalu Kunstidekoolist võrsunud kümneid
konkurssidel tunnustust pälvinud saksofoni- ja flöödimängijaid. Saksofonimängu
populariseerimisel olulist rolli omas Jüri asutatud Rakvere Saksofonikvartett.
Tunnustatud professionaalse interpreedina, õpetajana ja hea organisaatorina oli
Jüri Takjas ise mitmete saksofonipäevade ja -suvekoolide eestvedajaks. Ka
teiste korraldatud kursustel oli ta väga hinnatud õpetaja.
2013. aastal tunnustati Jüri Takjast Rakvere linna Kroonimärgiga.
Eesti Puhkpillimuusika Ühing avaldab kaastunnet sugulastele ja lähedastele.
Jüri Takjase ärasaatmine toimub reedel, 29. augustil kell 13.00 Rakvere
Gümnaasiumis. Kuna toimub urnimatus on palve pärgasid ja lillekimpe mitte tuua.

