
 

W. A. Mozarti singspiel „Bastien ja Bastienne” 

24. ja 25. oktoobril Tallinna Muusikakeskkoolis 

Osades: 

 

Bastienne: Liisi Promet 

Bastien: Heldur Harry Põlda 

Colas: Hains Tooming 

Dirigent: Henri Christofer Aavik 

Kunstnik ja lavastaja: Anna Maria Kaarma 

Tallinna Muusikakeskkooli 51. lend 

 

Noort armuvalu all kannatavat karjasetüdrukut Bastienne'i vaevab tundmus, et tema armastatu 

Bastien on ta hüljanud mõne teise tütarlapse pärast. Bastienne juhtub kokku küla posija Colas'ga, 

kes kinnitab, et Bastieni truudus on vankumatu ning viimane on lihtsalt veidi püsimatu. Bastienne ja 

Bastian kohtuvad ja noormees teatab, et vahva posija Colas oli talle mõistuse pähe nõidunud. 

Bastienne aga ei usu Bastieni, et too on püsinud muutumatu ja  ta truudus vankumatu. Kumbki 

kinnitab teisele, et teda sugugi ei vaja, teineteisest lahkuda nad siiski ei suuda. Viimases meeleheites 

ähvardab Bastien end külma tiigivette uputada. Õnneks selgub, et ükski jõud ei suuda armastajate 

vahele astuda- Bastienne ja Bastien on taas koos. Noored tänavad ja ülistavad Colas'd. 

 

Mina käisin ooperit mõlemal õhtul kuulamas ja olen väga rahul. Üks parimaid teatrielamusi üldse. 

 

Osades olid kolm noort solisti. Sellises nooruses pole hääl veel üldse välja arenenud ja ma olin 

tõeliselt positiivselt üllatunud, kuidas kõik kolm oma osad väga kenasti ära laulsid. Samuti oli 

diktsioon suurepärane, sain igast sõnast aru. 

 

Mul pole sõnu Liisi kohta. Tal on vapustav hääl ja ta suutis etenduse lõpuni suurepäraselt laulda. Tal 

on kindlasti väga palju annet, kuid selle taga on meeletu töö. Siinkohal tsiteeriksin ühte oma 

kunagist õpetajat: "10% andekust, 90% tööd." Samuti näitlemine, kogu Bastienne'i roll oli tabavalt 

välja mängitud. Eriti jäi meelde stseen, kui Bastienne tegi Bastianile nägusid. 

 

Samuti on Heldur ja Hains ära teeninud sügava kummarduse. Helduri puhul veidike häiris see, et ta 

tundus lauldes kogu aeg pinges olevat, kuid laulmine oli väga hea. Samuti tõi ta hästi välja Bastieni 

rolli, välja arvatud need kohad, kus ta õnnetut mängis, endal samal ajal nägu naerul. Hains on alles 

nii vähe laulmist õppinud ja seetõttu jäi ta Heldurile ja Liisile alla, kuid näitlemise koha pealt seda 

küll öelda ei saa. Colas' roll oleks nagu temale loodud. 

 

Henri ja orkester olid samuti suurepärased. Oleksin arvanud, et midagi ikka juhtub, aga kuuldavalt 

küll mitte. Orkester oli peensusteni puhas, isegi Rahvusooper Estonia orkestril juhtub aeg-ajalt 

etenduste ajal midagi, aga nendel kahe etenduse jooksul küll mitte. 

 

Lavastamine oli ka väga hästi ära lahendatud. Arvestades meie kooli aulat ja selle väiksust, oli 

kõike parajalt. Polnud üleliigseid rekvisiite, kostüümid näitasid väga hästi rolli seisust, lauljate 

liikumine oli põhjendatud ja loogiline. 

 

See õhkkond, mis Tallinna Muusikakeskkooli aulas oli, on minu arvates üks tähtsamaid 

komponente kontserdi, etenduse või mistahes esinemise puhul. See ei olnud lihtsalt see, et "oma 

kooli inimesed" esinevad, sest publikut oli väga palju väljaspoolt kooli. Nad suutsid oma siiruse ja 

muhedusega sooja õhkkonna tekitada. 



 

Ütleme nii, et loomulikult polnud see ülima ooperi või singspiel'i tasemel, aga oma ebatäiuslikkuses 

suutsid nad leida oma täiuslikkuse. Neil polnud kogenenud tipptasemel ooperisoliste, orkestrit või 

lavastajat, see oli kõik ju tegelikult projekti raames. Hämmastav on see, et isegi kui ooperis on 

tipptasemel solistid või orkester, ei pruugi elamus ja tase üldse nii kõrge olla, kui 51. lennul oli. Nad 

kasutasid ära oma tugevaid kohti ja tegid nii hästi ja pareminigi veel, kui nende klassi tase on. 

Öeldakse, et kollektiiv on täpselt sama tugev, kui nende nõrgim lüli on. Nende lennul vist polegi 

nõrgimat lüli. Kooli ajaloos kindlasti üks märkimisväärsemaid punkte. 

 

Kokku oli singspiel hämmastav. Ma poleks osanud midagi sellist oodata. Nautisin mõlemat etendust 

väga ja loodan, et tulevikus tuleb sarnaseid projekte veel. 
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