12. 09. 2005. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse koosolek.


1. Ettevalmistus orkestrijuhtide üldkoguks.

Illak: Üldkogu võiks alustada laupäeval lõunast.
Otsus: Mati Põdra Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Orkestrile eraldada 30. minutit. Toimub orkestreerimise tutvustus. Soov eelnevalt saada täpsemat informatsiooni. Üldkogu toimub 19. nov. 2005.
Illak: Kedagi võiks kutsuda Eesti Autorite Ühingust.
A. Ots: Võiks kutsuda Sven Petersoni seoses autorikaitse küsimustega.
Otsing: Rüütelmaa kogub kokku kõik huvipakkuvad küsimused ja koostab autorikaitsele küsimustiku.
A. Ots: Kas tohib noorte vaskpillimängijatega esineda üldkogu avamisel 5-7 minutit.
Otsus: Jah, tohib esineda.

2. Orkestrite kategooriatesse mängimine 2007 aastal seoses X noorte laulupeoga, dirigentide miinimumpalgamäärad. - (I. Moss)

vt. lisa 1
 
I. Moss: kommentaarid, ettepanekud:
 
Initsiatiiv peaks tulema altpoolt. Niikaua kui ei ole kutsekvalifikatsioon paigas, on probleeme.
 
Orkestrijuht peaks olema 33% kõrgemalt tasustatud kui koorijuht. 

Peaks väljatöötama kategooriasse mängimise juhendi, mille juurde tuleb lisada punktide arvutamise protokoll. 

Dirigent ja orkester tuleks eraldada kategooria taotlemisel. 
Kategooria võiks säilida kui orkestrijuht vahetub.

A. Ots: ettepanek – Dirigendid peaks arvestama pedagoogide kategooriasse ja väljaarvama huvitegevusest. 
3. Toimkondade töö aktiviseerimine – (kohal Kalev Kütaru, Margus Kasemaa)

Avarand: Toimus ajalootoimkonna koosolek aga probleemiks on inimeste hõivatus.

Rüütelmaa: Ajalootoimkond peaks esitama konkreetseid plaane, siis saab tegevuse jaoks raha taotleda.

Margus Kasemaa: Peab olema üle-eestiline infokataloog, kus oleks iga teose kohta kirjas täpne informatsioon ja kus noodikogus see asub.

Illak: Tuleb arendada kodulehekülge.

A.Ots: Probleeme on repertuaariga.

M. Kasemaa: Jagada muusika ajalooline-, nõukogudeaegne- ja uus muusika.

Avarand: Võiks osta Priit Raiki muusikat.

Illak: EMA ja Rahvusraamatukogu lingid peaks panema EPÜ koduleheküljele.

4. EPÜ kontaktid kutseliste puhkpilliorkestritega - (Kaido Kodumäe, Arvi Miido)

Otsing: ettepanek – Laiali saata mailid küsitlustega, mida saaksid orkestrite abistamiseka teha kutselised orkestrid.

Arvi Miido: Igasse pillirühma võiks mõne õpilase kutsuda kaasa mängima.

K. Kodumäe: Peaks jälgima, et orkestrid ei telliks ühtesid ja samu lugusid.
Võiksime teha mõnes koolis ühiskontserdi koos kooliorkestriga.

Avarand: Tuleks rääkida ka juubelitest, puhkpillimuusika heliloojatest ja dirigentidest. Kalender peaks toimima.
Otsing: Peaks uurima WASPE liikmemaksu.



Kohal: K. Otsing, H. Illak, A. Ots, A. Avarand, T. Soosõrv ja Priit Sonn.
Lisaks viibisid koosolekul: Kaido Kodumäe, Arvi Miido, Margus Kasemaa, Ilmar Moss ja Kalev Kütaru.
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