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Haljala tüdruk laulis end Pärnus võitjaks 
13.07.2004 00:01 
Joel Hirv 

Sügisel Haljala gümnaasiumi lõpuklassi minev Kadri Voorand võitis oma 
sütitava lauluga Pärnus rahvusvahelisel improvisatsioonivõistlusel noortest 
esikoha ja pool tuhat eurot.  

Laupäeval Pärnus aset leidnud rahvusvahelisel improvisatsioonivõistlusel 
Kordumatu Muusika pälvis parima noore esineja auhinna Haljalast pärit Kadri Voorand.  

“See võistlus pakkus mulle väga palju uut,” sõnas Voorand, “ma tõestasin endale, et ka mina olen 
suuteline millekski originaalseks.”  

Septembris Haljala gümnaasiumi kaheteistkümnendasse klassi minev neiu kirjeldas oma edu 
improvisatsioonivõistlusel, mille läbivaks teemaks oli Louis Armstrongi esituses tuntuks saanud “What A 
Wonderful World”, siiani kui midagi täiesti uskumatut.  

Parima noore improviseerija preemia tõi Kadri Voorannale kaasa ka rahalise auhinna 500 eurot. Kuue 
osavõtja seast saa-vutas peapreemia 1000 eurot Intars Busulis Lätist ja üllatusesineja preemia 500 eurot 
Bird ehk Blackett Bishop Hawaiilt.  

Kadri Vooranna esmakordset ülesastumist Pärnu improvisatsioonivõistlusel saatis klaveril Holger Koot ja 
saksofonil Siim Aimla.  

“Selleaastasel võistlusel oli improvisatsioon ehedam kui kunagi varem,” kiitis Pärnu Uue Kunsti Muuseumi 
direktor Mark Soosaar, “viie väljakuulutatud teema seast loosis kultuuriminister Urmas Paet esitamisele 
tulnu alles enne võistluse algust.”  

Soosaar kavatseb võistluse korraldamist jätkata nii kaua kui võimalik. Aastal 2003 jäi see ära, sest 
puudus organiseerimiseks vajalik raha.  

Improvisatsioonivõistluse ajalugu ulatub tagasi aastasse 1998, kui võitjaks tuli Silvi Vrait. Tookord oli 
üheks üllatusesineja preemia laureaadiks Sofia Rubina, kes tänavusel võistlusel esines koos Birdiga, kuid 
tema sooloesinemine auhinda ei toonud. Zhürii on võistlusel aastate jooksul tunnustanud selliseid artiste 
nagu Hedvig Hanson, Raivo Tafenau, Dagö, Rein Rannap ja Tõnis Mägi.  

Eelnevad võistlused on muusikasõpradele meelde jäänud kui tõlgendused erinevate maade hällilauludest 
ja tuntud viisidest, nagu “Yesterday” ja “O sole mio”. Tänavuse võistluse teemadena olid välja pakutud ka 
“All Of Me”, “Hello Dolly” ja “My Favourite Valentine”.  

Kadri Vooranna ja teiste improvisaatorite esinemisi hindas viieliikmeline zhürii koosseisus Külli Tomingas, 
Siiri Oviir, Ilmar Tõnisson, Toomas Kutter ja Luca Schieppati. 

 

Haljala neiu Kadri Voorandi 
Armstrongi-tõlgendus tõi 
talle parima noore laulja 
auhinna. 
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