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Kohal: Valdo Rüütelmaa, Kaido Otsing, Jüri Takjas, Andres Avarand, Bert Langeler, Toomas Peterson
Puudujad: -

PÄEVAKORD:

1. Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2013

– Otsustati kinnitada toimumiskuupäev: 06.04.2013 Estonias
– Otsustati kinnitada Turniiri reglement, lahtised veel vaid kohustuslikud lood. Juhatuse liikmetel teha
ettepanekud 10 päeva jooksul, et uuel koosolekul kinnitada.

2. 2013. aasta EPÜ volikogu
-

-

Otsustati kinnitada toimumiskuupäev: 02.02.2012.a.
Kvoorum oluline, kuna toimub uue juhatuse valimine. Seega järgmisel koosolekul vaja otsustada, mida
teha liikmemaksu mitte maksnud liikmetega. Küsida volikirjad varakult neilt orkestritelt, kes kindlasti
osaleda ei saa.
Päevakord:
o Juhataja ja protokollija valimine, kvoorumi kontroll
o Juhatuse esimehe ettekanne
o Tegevsekretäri ettekanne
o Revisjonikomisjoni ettekanne
o Uute juhatuseliikme kandidaatide nimetamine ja tutvustus, uue juhatuse valimine
o Uue revisjonikomisjoni valimine
o VOP, ENPO, toimkondade tegevuse lühiülevaated
o 2014.a. laulupeo ettevalmistuse ülevaade
o Sõnavõtud (a max. 5min.)

3. 2014. a. laulupeo repertuaari arutelu
-

Esmapilgul seekord natuke lihtsam repertuaar kui noortelaulupeol

4. Noorte dirigentide konkurss
-

pole toetust saanud, rahvakultuur saadab helikunsti, helikunst rahvakultuuri.
ajame edasi, aga rahata teha ei saa.
uus orientiir sügis 2013

5. Aasta tegijad
EPÜ esitab Kooriühingule:
- Aasta Noordirigent:
o Sirly Illak tubli töö eest erinevate kollektiividega, sh. Harjumaa NPO tublid tulemused ESTNOKil ja Otsa kooli orkester.
- Aasta Orkestridirigent:
o Lembit Leetna Tartu Mart Reiniku kooli orkestri edendamise eest (EST-NOK nooremas kuni
13-aastaste grupis jäi väga napilt alla Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile, kuigi esimene
töötab üldhariduskooli pilliklaaside, teine aga terve maakonna muusikakoolide õpilaste baasil);
o Peeter Änilane aastatepikkuse erinevate kollektiivide tubli juhtimise ja edendamise eest,
- Korraldaja:

1

Verner Mölder (pillide väljaajamise eest rohkem kui ühel korral, mõne aasta vanused pillid
anti edasi õpilastele, Avinurme orkestri edendamise eest ka üldisemalt),
o Toomas Paap (Hiiumaa Puhkpillipäevade korraldamise eest)
Aasta orkester:
o Big Band Tartu Vanemuises välja tulnud jazzlavastuse „Moonlight Express“ eest, millega
antakse hooajal 19 etendust (kokku 19 lugu, neist vähemalt 4 amatöörmängijale selgelt
keerulised),
o Tartu Mart Reiniku Kooli puhkpilliorkester väga tubli tulemuse eest EST-NOKil kuni 13aastase vanuserühmas.
o Tallinna Noorte Puhkpilliorkester
o G.Otsa nim. Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkester
Aasta tegu:
o Pühajärve Puhkpillimuusikapäevad 2012
o

-

-

6. Muud teemad:
-

Uus koosolek N 13.12.2012 kell 9:30 Paides

Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:
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