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Ja nüüd kõik koos! 
Muljeid I rahvusvaheliselt õpilaskammer-
ansamblite konkurssfestivalilt "In corpore" 
8.-9. märtsil Eesti Muusika-ja Teatri-
akadeemias. 

Kammermuusika guru Nata-Ly Sakkose 
eestvedamisel toimunud festivalil, mille 
nimekonkursi Tallinna Muusikakeskkoolis 
oli võitnud Jana Peäske pakutud "In cor-
pore" ehk "Üheskoos", astusid kahel päe-
val üles noored kammermuusikud Tallin-
na Muusikakeskkoolist, Riia Emils 
Darzinši nimelisest Muusikakeskkoolist 
ja Helsingi konservatooriumist. 

Laupäeval sai publik osa kontserdimara-
tonist: kõigepealt esinesid kodumaised 
koosseisud, siis oli kord soomlaste käes ja 
õhtu lõpetasid pidulikult Läti kammeran-
samblid. Iga kontserdi juhatas sisse Jana 
Peäske põhjustatud lehesadu - publikule 
jagati kätte rohepunakollaseid lehti, kuhu 
kirjutada vastava maa lemmikansambel. 
Sedeleid ootas saaliukse juures kannatlikult 
pokkerinäoline hääletuskast. 

Konkursil töötas aga ka žürii koosseisus 
Jana Peäske (TMKK), Andris Pauls 
(Daranši-nim MK) ja Tapio Tuovila (HK). 
Nende kätes oli, keda publik pühapäeval 
uuesti kuuleb. Naistepäeva õhtule pani 
punkti sundimatus õhkkonnas bankett, kus 
avalikustati ka žürii otsus. 

Pühapäevasel lõppkontserdil kõlas, 
nüüd juba rahvaste sõprusest kõnelevas 
järjestuses, Glinka, Tsaikovski, Schönberga 
Francaix', Mägi, Siimera ja Plakidise an-
samblimuusika. Säravaina jäid meelde juba 
eelmisel päeval publikut Siimera teose 
"Reach to Yesterday" ettekandega vapus-
tanud tšellist Silvia Ilves ja pianist Liidia 
Ilves (õp Jana Peäske), peensusteni läbi-
töötatud vokaaltehnikaga ning ülevoolavalt 
vaimukalt esitatud Schönbergi "Brettl-
Lieder" sopran Hanna Rantalait ja pianist 
Esa-Matti Tastulalt (õp Heikki Pellinen) 
ning lõputust energiapommist läti viiuldaja 
Kristine Balanas, kes mängis festivali viiest 
Riia ansamblist neljas, andmata järele muu-
sikalises tasemes. 

Pühapäeval anti välja ka Eesti Inter-
preetide Liidu eripreemia klassikalise teose 
esituse eest TMKK ansamblile koosseisus 

Marike Kruup (viiul), 
Theodor-Peeter Sink 
(tšello) ja Annegret 
Leiten (klaver). Need 
kolm silmatorkavalt 
kõrgetasemelist noort 
instrumentalisti olid 
laupäeval esitanud 
Haydni Trio B-duur. 
Publiku lemmikuteks 
osutusid ansamblid Ilves 
Ilves (Siimera "Reach to 
Yesterday"), Rantala-
Tastula (Schönbergi 
"Brettl-Lieder") ja Balanas-Zälite-Leine 
(Plakidise Trio - Improvisation and 
Burlesque). 

Ajasime veidi juttu ka külalispedagoogide 
Heikki Pellineni ning Andris Paulsiga. 

Milline on teie meelest õhkkond 
festivalil "In corpore"? 
Heikki Pellinen: Ma naudin siinset õhk-
konda ja laitmatut korraldust. Kõigile 
avaldab muljet, kuidas Nata-Ly meie eest 
hoolitseb. 
Kuidas suhtute Balti- ja Skandinaavia 
maade koostöö arendamisse 
õpilasfestivalidel? 
H. P.: Seda on ka meil katsetatud, kuid 
mitte väga jõuliselt ega laialdaselt. Leian, 
et sellises formaadis üritused on kõigile 
erakordselt olulised. Mitte ainult õpilas-
tele, kellel on imetore võimalus kohtuda 
teiste muusikutega ja esineda tähtsatel lava-
del, vaid ka õpetajate jaoks on väga tähtis 
suhelda ja saada ülevaade erinevates koo-
lides ja erineva kultuuriga maades sama-
aegselt tehtavast tööst. Minu meelest on 
absoluutselt hädavajalik hoida sellised 
suhtluskanalid avatud. Vastasel juhul elak-
sime kookonis, teadmata, mis mujal to-
imub. 
Seega järgmine kord tulete taas? 
H. P.: Kindlasti. 
Mida arvate Tallinna ja Riia keskastme 
muusikaõppurite võistlemisest teie 
omadega võrdsetel alustel? 
H. P.: Kõigepealt, haridusastmete nime-
tused on ri igit i erineva tähendusega. Aga 
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ma arvan, et tänased esinejad on kõik 
täpselt samal positsioonil, st oma karjääri 
alguses. Kuigi meie kooli nimi on Helsingi 
konservatoorium, ei tee see meist veel 
Pariisi konservatooriumi. Minu meelest 
on esinejad väga võrdses seisus. 
Mida arvate teie esimese "In corpore" 
atmosfääri ja korralduse kohta? 
Andris Pauls: Festivali korraldus on väga 
hea, kõigele on mõeldud. Kindlasti tuleks 
ära mainida sobivad ruumid, ilus maja ja 
hea saal. 
Teie õpilased Kristine Balanas ja Dace 
Zälite on varemgi Eestis edukalt 
esinenud [konkursil "Noor muusik" 
2000-2004]. Kas see mõjutas kuidagi 
nende seekordset otsust mängima tulla? 
A. P.: Kahtlemata mõjutas, nad väga ar-
mastavad Eestit, neil on siin sõbrad ja 
head mälestused ning neile meeldib siin 
väga. 
Kuidas kommenteer i te festivalikava 
ülesehitust? Kas igale riigile eraldi 
kontsert ei osutunud näiteks Kristinale, 
kes pidi mängima peaaegu terve Läti 
kontserdi ajal, koormavaks? 
A. P.: Meilt esines vähe ansambleid, aga 
see-eest said nad võimaluse mängida eri-
nevat repertuaari. Ja lapsed on seda rõõm-
samad, mida rohkem nad mängida saa-
vad. Ni i et ei, mingeid probleeme ei tekki-
nud. 

Järgmine "In corpore" toimub aasta pärast 
siinsamas Tallinnas. On, mida oodata. 

Riina Roolaid 
TMKK viiuliõpilane 
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