
EPÜ juhatuse laiendatud koosolek 10.04.2015 kell 20.00
Tallinnas, Roosikrantsi 13

Osalesid juhatuse liikmed: Harry Illak, Andres Avarand, Kaido Kivi, Riho Sild, Bert Langeler, Peeter 
Änilane ja Valdo Rüütelmaa.
Külalised: Hando Põldmäe, Sirly Illak-Oluvere ja Mati Põdra

1. Puhkpilliorkestrite korraldus
Harry Illak: Plaanitud videokonkurss orkestritele osutus liiga keeruliseks seoses televisiooni kõrvale 
jäämisega.
Hando Põldmäe: Konkursse oleks ikkagi vaja aga peaks mõtlema missuguseid.
Andres Avarand: Konkursid toimuvad liiga tihti. Läbi tuleb mõelda reglement. Pakun välja, et konkurss
oleks seotud laulupeoga.
Harry Illak: Valdkonnale peab tõmbama tähelepanu. Konkurss pakub orkestritele uusi väljakutseid ja 
avaldab tunnustust tehtud tööle.
Mati Põdra: Meil on häid orkestreid, mis ei osale konkurssidel aga propageerivad puhkpillimuusikat.
Harry Illak: Meestelauluselts saab rohkem tähelepanu. Peaksime ka sinna poole püüdlema.
Mati Põdra: Võibolla Estonia Kontserdisaali asemel viia konkurss laiali üle Eesti.
Bert Langeler: Peaksime vaatama orkestrite suurusi ja seda arvestama.
Hando Põldmäe: Konkursid on väga olulised ja nende korraldamist peab kindlasti jätkama.
Kaido Kivi: Soovitan kasutada välismaist žüriid. Siis on tulemused objektiivsemad.
Harry Illak: Kas me soovime tulevikus näha erinevaid orkestrikoosseise või tahame kõiki näha 
kontsertorkestritena.
Mati Põdra: Puhkpille ei tunta muusikakoolides ja see pidurdab orkestrite arengut.
Harry Illak: Koolidirektoritele on võimalik näidata, et orkestril peavad olema need pillid ja koolid 
peaksid need muretsema.
Peeter Änilane: Mind häirib, et žürii ei oska eesti keelt ja ei saa korralikku tagasisidet. Žürii tööd on 
võimalik suunata. Välja võiks anda eripreemiaid.
Kaido Kivi: Väikestele orkestritele võiks olla eraldi kategooria.
Harry Illak: Peaksime mõtlema, kuhu suunas tahame liikuda.
Andres Avarand: Mina soovitaksid konkursi asemel festivali.
Valdo Rüütelmaa: Üks võimalusi oleks teha igal aastal konkurss kuni 13-aastastele ja teistele 
harvemini.
Sirly Illak-Oluvere: Võiks olla võimalus valida kas osaleda konkursil või valida festivalil esinemise 
ilma hindamiseta.
Valdo Rüütelmaa: Siiani on konkurssidel osalenud ainult Eesti orkestrid. Võib avada konkursi ka 
välismaa orkestritele.
Harry Illak: Kas me võiksime kasutada Läti konkursside reglementi. Kuulaja jaoks on tähtis, et kõlaks 
hea muusika.
Peeter Änilane: Võiks olla üks konkurss mitte eraldi Turniir ja EST-NOK.
Harry Illak: Kuidas teha kindlaks raskusaste? Võime küsida ka kirjastustelt.
Mati Põdra: Soovitan olla näoga väikeste orkestrite poole.
Harry Illak: Võiks olla 5 kategooriat?
Hando Põldmäe: Üldiselt kutselised orkestrid ei osale konkurssidel.
Andres Avarand: Ettepanek kutselisi mängijaid mitte kaasata isetegevuslaste konkurssidel.
Harry Illak: Miks kutselisi mängijaid mitte kaasata? See tõstaks orkestrite taset.
Mati Põdra: Küsimus on ühekordses koosseisu suurendamises.



Harry Illak: Vanusepiiri võiks ära kaotada.
Hando Põldmäe: Kes korraldab ei tohiks osavõtta.
Mati Põdra: Korraldajate ringi võiks suurendada.
Sirly Illak-Oluvere: Korraldus ja osavõtt peaksid olema eraldi.
Peeter Änilane: Žüriis peaks olema mitte puhkpilli-inimesed. Sooviksin osalejana ka tagasisidet.
Harry Illak: Püüame teha reglemendi ja pärast see anda korraldajale. Hooaja võiks lõpetada ja 
puhkpillipäeva teha juuli esimesel nädalavahetusel. Võiks toimuda erinevates kohtades.
Hando Põldmäe: Võimalik teha puhkpilliorkestrite nn “Laulupidu”. Peaks siduma kohaliku 
paikkondliku üritusega.

Otsused: 
1. Järgmise konkursi kuupäev 8. aprillil 2017.
2. Korraldamine hoida lahus osavõtmisest.
3. Orkestrite kategooriatesse jagamine toimub raskusastmete järgi. (grade 1, 2, 3, 4, 5)
4. Kutseliste mängijate osavõtu konkursist peaks üldiselt välistama.
5. Hooaja lõpetamine puhkpillipäeva korraldamisega igal aastal juuli esimesel nädalavahetusel 
Eesti erinevates kohtades.
6. Konkurss siduda laulupeo aastaga. Laulupeo aastatel on konkurss, vahepealsetel aastatel festival.
7. Reglemendi koostamine jääb Valdo Rüütelmaale.  
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